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Vēstnesis
Tautas draugi un

ienaidnieki
12. jūlijā ministru kabinets pieņēma li-

kumu par kaitniecības apkarošanu. Tas

nosaka, ka aizliegts iznīcināt, bojāt vai no-

bēdzināt savu un svešu mantu nolūkā ar

šādu darbību kaitēt valsts vai sabiedris-

kam interesēm. Tāpat aizliegts izvairīties

pildīt likumīgos pienākumus. Vainīgie so-

dāmi ar naudas sodu līdz 500 ls vai 6 mē-

nešiem cietumā, ja pēc nozieguma būtības

nav piemērojami kādi citi likuma panti.
Vainīgos var sodīt arī, piemērojot kā pa-
rasto likumu, tā arī tagad paredzēto nau-

das sodu un bez tam ar abiem sodiem ko-

pā. Sevišķi svarīgos gadijumos vainīgie so-

dāmi ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Ja noziegums kaitniecības nozīmē sasnie-

dzis savu galīgo pakāpi, kara ministram

ir tiesības sazināties ar tieslietu ministru

un tad vainīgo var saukt kara tiesas priek-
šā. Tādos sevišķos gadijumos kaitniekam

draud nāves sods.

Bargs likums, esam dzirdējuši sakām.

Par nieka lietu var iebāzt cietumā vai sa-

ņemt vēl bargāku sodu. Pārpratuma dēļ
iznīcinās nevainīgu cilvēku, kas nākotnē

varētu kļūt par ļoti derīgu demokrātiskās

valsts darbinieku un celtnieku.

Lai šādu nepareizu likuma izpratni no-

vērstu, jāpaskaidro, kāpēc kaitniecības ap-
karošana vajadzīga. Tieslietu ministrs J-

Pabē r z s jaunā likuma vajadzību jau

pamatojis:
«Novērota, ka, sakarā ar notikušajām pārmai-

ņām valsts dzīvē, vairākās vietās izpaudušies kait-

niecības, resp. sabotažas akti, kas skar tautas man-

tu un kaitē tautas un valsts interesēm. Tā ir no-

tikušas vairākas mežu dedzināšanas, labības no-

postīšana, lopu iznīcināšana, ēku nodedzināšana,
kā arī savas mantas bojāšana, vai citādā veidā

kaitēts valsts vai sabiedrības interesēm. Tā kā arī

privātpersonu manta ietilpst sabiedriskās mantas

kopumā, tad valsts vara ir ieinteresēta, lai šī man-

ta netiktu iznicināta vai ražošana sabotēta vai pār-
traukta.»

Ar šo paskaidrojumu mums darīti pār-
zināmi notikumi un fakti, kuru dēļ valdī-

ba izšķīrusies par jauno kaitniecības liku-

mu. Nodibinoties jaunajai demokrātiska-

jai iekārtai, dažiem patvaļa likusies labā-

ka par kārtīga pilsoņa nosvērtu un apzinī-

gu stāju. Neapzinīgie pilsoņi, naida vai

nenormālas iznīcināšanas kāres vadīti,

vienā otrā gadījumā plaši palaiduši rokas.

Liekas, viņi piemiņā turējuši dažas agrāko
revolucionāro pārvērtību dienas, kad tau-

tas un sabiedrības mantu ar kliedzieniem

uz lūpām mēdza iznīcināt kā vecās varas

piekritēji, tā jaunās radītāji un saucēji.
Vēlāk katram neprātim par ļaunprātīgiem

nodarījumiem tomēr bija jāatbild. Un tā

būs ari tagad, to nosaka likums.

Kopš divām dienām mums ir tautas iz-

raudzīti likumdevējas iestādes un visas

valsts dzīves kārtotāji darbinieki — Saei-

mas deputāti, vīri, kuros pulso tautas asi-

nis un tautas griba. Tagad mums ir un

turpmāk būs vēl vairāk tautas pārstāvju
Tālsts un pašvaldību iestādēs, tāpēc nedo-

māsim, ka kaitniecībā kādu varēs apvai-

not velti.

Tie cilvēki, kas vadīs mūsu likte-

ņus, rūpīgi apsvērs un izvērtēs,

vai kādam tautas loceklim, tādam

kā viņi paši, nenodara pāri. Tāpēc,

Jel ticiet droši, — kaitniecības

bargais likums neskars goda vīrus

an kas šo likumu nebūs pelnījuši.

Bet lai sargās darba kavētāji, jau-

cēji, mutes bajāri un sliņķi! Lai

•argas vērtību iznīcinātāji un no-

bēdzinātāji, kā darba tautas ie-

naidnieki viņi pelna bargu tiesu.

Jo kāda jēga būtu vieniem celt un ra-

dīt, ja citi svaiga darba pēdās smīnēdami

Sagrautu uzcelto?

Pēdējās dienās ar prieku varam atzīt,

ka labi darba vietās iekšējo sadzīvi un pa-

in darba procesa organizē strādnieka ko-

mitējas. Taču, ja par kādu nevīžīgu un

nekārtīgu uzņēmuma cilvēku nākas komi-

tejā pārrunāt, tas savam kolēģim — ko-

mitejas loceklim pārmet — ko, tu apsū-

dzēji mani?

Ak, saprotiet jel, tā nav sūdzēšanās, tā

nav provokācija! Nekārtību pārrunāšana

strādnieku komitejās ir goda pilns uzde-

vums, skaista un nopietna mērķa ierosi-

nāts, — iai darbs labāki veiktos, lai mēs

vairāk pakalpotu savai dzimtenei Latvijai,

lai kopīgā darba lielāki sasniegumi nāktu

par svētību mums katram!

Jauks darba gars valda Padomju Savie-

nībā. To varam nosaukt par sociālistiskās

valsts iekšējo sacensību. Viena darba vie-

ta sacenšas ar otru, darbinieks ar darbinie-

ku. Savstarpējs draudzīgs konkurss. Un

viss tas domāts dzimtenes labākai nākot-

nei.

Jo ir laiks reizi par reizēm sa-

prast, ka atsevišķa tautas locekļa
labāka nākotne atkarīga no visas

tautas un valsts stabilākas tagad-
nes un organizētākas un drošākas

nākotnes.

Jāstrādā. Jāstrādā katram savā vietā, ka-

mēr pats darbs pierāda darba vīra derīgu-
mu lielāku uzdevumu veikšanai. Nav labi

skraidīt un apgrūtināt citus, meklējot lie-

lus posteņus, kuriem, varbūt, pats meklē-

tājs nemaz nav īsti piemērots Meklējot
posteņus, kavējas, aizmirstas darbs.

Protams, mūsu kaitniecības likums pret
šādā nozīmē vainīgiem nevēršas, taču dar-

ba biedru nosodīšana gan. Darba biedriem

trijatā vai divatā vajadzīgs paveikt to. ko

normāli viņi būtu veikuši četratā vai trija-
tā, kad neviens no viņiem neskraidītu ap-
kārt. Citu darba vietu ar augstāku poste-
ni var gluži labi meklēt brīvlaikā.

Ir vecu vecā patiesība, ka bez darba

dzīvot nevar. To lai atceramies ari tagad,
kad mums pašiem radušās tiesības spriest
par savu brīvību. Brīvs cilvēks, brīvs viņa
darbs, toties disciplināra atbildība.

Tautas draugs būs katrs, kas sviedriem

vaigā ēdīs savu maizi, tautas ienaidnieks

— sliņķis un vērtību postītājs.
A. V.

1.179.694 darba ļaužu balsu
1940. gada Saeimas vēlēšanās 14. un

15. jūlijā pēc centrālās vēlēšanu komisi-

jas izdarītā balsošanas rezultātu kopsavil-

kuma visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos
un apakšiecirkņos nodotas kopskaitā
1.179.694 balsis. No tām 464.676 balsis no-

dotas pilsētās, bet 714.973 b. laukos. Sa-

līdzinot nodoto balsu skaitu ar 1936. gada

balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju skaitu,
Saeimas vēlēšanās piedalījušies 94,7 proc.

balsstiesīgo Latvijas pilsoņu. Par Latvi-

jas darba tautas bloka kandidātiem visā

Latvijā nodots 1.150.730 balsis, kas ir 97,6

proc. no nodotā balsu kopskaita. Par Lat-

vijas darba tautas bloka kandidātu sa-

rakstu nodoto balsu skaits ir par 184.510

balsīm, jeb 19,1 proc. lielāks kā nodoto

derīgo balsu kopskaits 1931. g. Saeimas

vēlēšanās. Visā Latvijā nodotas 27.919 ne-

derīgas balsis, no tām pilsētās 5.703, bet

laukos 22.216.

Latgalē pavisam nodotas 308.496

b., jeb 94 proc. no 1935. g. balsstiesīgo Lat-

vijas iedzīvotāju skaita. No tām 54.449 b.

nodotas pilsētās, bet 245.045 — laukos.

Par Latvijas darba tautas bloku nodotas

304.442 b., jeb 98,7 proc. no balsu kop-

skaita, jeb 122,8 proc. no 1931. g. Saeimas

vēlēšanās nedotā skaita. Pilsētās par Lat-

vijas darba tautas bloka kandidātu sa-

raksu nodots 54.040 balsu, bet laukos —

250.402. F«r nederīgām atzītas 4054 b.,

no kurām pilsētās 409, bet laukos — 3645.

Daugavpils apriņķī nodotas 115.459

b., jeb 91,3 proc. no 1935. g. balsstiesīgo

Latvijas iedzēvotāju skaita. Pilsētās nodo-

tas 33.926, bet laukos 81.533 balsis. Par

Latvijas darba tautas bloka kandidātu sa-

rakstu nodotas 113.000 b., t. i. 97,9 proc.

no vēlētāju kopskaita, jeb 116,8 proc. no

1931. g. Saeimas vēlēšanās nodoto balsu

skaita. Pilsētās par Latvijas darba tautas

bloka kandidātiem nodotas 33.629, bet lau-

kos 29.371 b. Nederīgo balsu kopskaits ir

2459, no kurām pilsētās nodotas 297, bet

laukos 2162 balsis. Rēzeknes apriņķī
vēlēšanās piedalījušies 27.687 iedzīvotāji,

jeb 91 proc. no 1935. g. balsstiesīgo Lat-

vijas iedzīvotāju skaita. Pilsētās nodotas

10.700 b., bet laukos 66.986. Par Latvijas
darba tautas bloka kandidātu sarakstu

nodotas 76.912 b., jeb 99 proc. no vēlētā-

ju kopskaita, jeb 193,3 proc. no 1931. g.

Saeimas vēlēšanās nodoto balsu skaita, no

tām pilsētās 10.628, bet laukos 66.284 b.

Nederīgo balsu skaits ir 7.725, no kurām

pilsētās 73, bet laukos 702. Ludzas ap-

riņķī nodotas 51.249 b., t. i. 96,2- proc. no

1935. g. balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju
skaita. Pilsētās nodotas 7232, bet laukos

44.017 b. Par Latvijas tautas bloka kandi-

dātu sarakstu nodotas 50.976 b.
3

jeb 99,5

proc. no vēlētāju kopskaita, jeb 130,1 proc.

no 1931. g. Saeimas vēlēšanās piedalijušos

iedzīvotāju skaita. Pilsētās par Latvijas
darba tautas bloka kandidātu sarakstu no-

dotas 7206, bet laukos 43.770 b. Nederīgo
balsu kopskaits ir 273, no kurām pilsētās

26, bet laukos 247. A b re ne s apriņķī no-

dotas 64.101 b., jeb 101,5 proc. no 1935.

g. balsstiesīgo iedzīvotāju kopskaita. Pil-

sētās nodotas 2590 b., bet laukos 61.511.

Par Latvijas darba tautas bloka kandidā-

tu sarakstu nodotas 63.545 b., jeb 99,1

proc. no vēlētāju kopskaita, jeb 128 proc.

no 1931. g. Saeimas vēlēšanās nodoto bal-

su skaita. Laukos par Latvijas darba tau-

tas bloka kandidātu sarakstu nodotas

60.977, bet pilsētās 2577 b. Far nederīgām
atzītas 547 b., no tām pilsētās 13, bet lau-

kos 534. Jēkabpils apriņķī vēlēšanās

piedalījušies 28.066 iedzīvotāji, t. i. 86,5

proc. no 1935. g. balsstiesīgo iedzīvotāju
skaita. Pilsētām nodotas 6585 balsis, bet

laukos 21.408 balsis. Par Latvijas darba

tautas bloka kandidātu sarakstu nodotas

27.425 b., t. i. 97,7 proc. no visu balsu

kopskaita, jeb 126,7 proc. no 1931. g. Sa-

eimas vēlēšanās nodoto balsu skaita. Pil-

sētās par Latvijas darba tautas bloka kan-

didātu sarakstu nodotas 6556, bet laukos

20.869 b. Par nederīgām atzītas 641 b., no

kurām pilsētās 29. bet laukos 612. Ilūk-

stes apriņķī vēlēšanās nodotas 32.074 b.,

t. i. 96,9 proc. no 1935. g, balsstiesīgo ie-

dzīvotāju skaita. Pilsētās nodotas 5361 b.,

bet laukos 26.713. Par Latvijas darba ļau-
žu bloka kandidātu sarakstu nodotas

31.210 b., jeb 97,3 proc. no vēlētāju kop-
skaita, jeb 126 proc. no 1931. g. Saeimas

vēlēšanās nodoto balsu skaita. Pilsētās par

Latvijas darba ļaužu bloka kandidātu sa-

rakstu nodotas 5317 b., bet laukos 25.693.

Par nederīgām atzītas 864 b., no tām pil-
sētās 44, bet laukos 820.

Saeima sanāks 20. vai 21. jūlijā
Saeimas centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs A. Buševics par vēlē-

šanu rezultātiem izsakās:

«Politiski novērtējot notikušās vēlēša-

nas, jāliecina, ka tas bija liels pārbaudī-

jums agrākās valdības polit. Tauta šo po-

litiku tagad pareizi novērtējusi un savu

brīvo gribu izteikusi par Latvijas darba

tautas bloka sarakstu. Ulmaņa valdības

sludināto tautas vienības politiku šajās vē-

lēšanās neviens neatbalstīja. Tā ka Saei-

mas vēlēšanas notika zem noteikta Latvi-

jas darba tautas bloka lozunga, tad Saei-

mai arī būs jāizpilda visas prasības, kas

bija uzstādītas vēlēšanu platformā.

Jaunajai Saeimai, kurai būs jāpil-

da arī Satversmes sapulces uz-

devumi, būs jāizstrādā jauna

satversme, kā rāmjos varētu iz-

šķirt svarīgus jautājumus par

mūsu valsts drošību, par taut-

saimniecību, pārgrozijumu sociā-

lā laukā un rast jaunus ceļus kul-

tūras dzīves izveidošanā.

Jaunajai Saeimai ir dots iespaidīgs tautas

mandāts, lai visus šos jautājumus atrisi-

nātu tādā garā, kā šie jautājumi bija no-

stādīti Latvijas darba tautas bloka Saei-

mas vēlēšanu aģitācijā. ledzīvotāji var

būt droši, ka Saeima šos savus svarīgos
uzdevumus izpildīs. Paredzams, ka jaunā
Saeima uz pirmo sēdi sanāks 20. vai 21.

jūlijā.»

<o»

Būs likums par korupcijas apkarošanu
Līdz šim bieži bija novērojama parā-

ba, ka dienesta personas izmantoja savu

enesta stāvokli, lai neatļautā kārtā ie-

dzīvotos mantā. Dažs augstāks ierēdnis

nevien veda visai plašu dzīves veidu, kas

pārsniedza viņa algas ienākumus, bet pra-

ta netaisni iegādāt sev nekustamus īpa-
šumus gan pilsētās, gan uz laukiem. Kaut

gan sodu likumi paredz bargus sodus par

noziedzīgu dienestpersonu rīcību, tomēr

nebija iespējams, pirms tieši nav atklājies

noziedzīgais nodarijums, piekļūt šo perso-

nu tumšai rīcībai. Lai šāds stāvoklis ne-

turpinātos, tieslietu ministrija izstrādā-

jusi likumprojektu par korupcijas apkaro-
šanu, pēc kura dienesta personas priekš-
niecībai, kā arī prokuratūrai ir tiesības

pieprasīt ziņas no dienesta personas, ja ro-

das aizdomas, ka tā iedzīvojusies mantā

negodīgā ceļā. Ziņas var pieprasīt arī no

dienesta personām, kas atstājušas die-

nestu 10 gadu laikā.

U kungs, bet pilsonis
Sabiedrisko lietu ministrs P. Bļaus

parakstījis paziņojumu, ka, pastāvot

patiesi demokrātiskas tautas republi-

kai, neattaisnojami Latvijā turpmāk

lietot uzrunāšanas vārdus «kungs» vai

«kundze». To vietā būtu vēlams kā

atbilstošus lietot vārdus «pilsonis»

vai «pilsone».
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KO VAKAR LĒMA MINISTRU KABINETS
Ministru prezidenta prof. Dr. A. X i r-

chenšteina vadībā vakar notika mi-

nistru kabineta sēde.

Atbrīvo wo zīmognodevas
Ministru kabinets pieņēma papildinā-

jumu rīkojumā par zīmognodevām. Šis

papildinājums paredz, ka no zīmognode-

vas ir brīvi lūgumi pēc atļaujam, ko iz-

sniedz, pamatojoties uz rīkojumu par ie-

dzīvotāju uzturēšanos atsevišķa Baltijas

jūras piekrastes joslā, kā arī atbildes uz

šiem lūgumiem, vai citiem lūgumiem.

No ievedmuitas atbrivo

grāmatas un laikrakstus

Ministru kabinets pieņēma pārgrozīju-

mus ievedmuitas tarifā, atbrīvojot no ie-

vedmuitas grāmatas, laikrakstus un citus

periodiskus izdevumus. Līdz šim par grā-

matām, laikrakstiem un periodiskiem iz-

devumiem ņema ievedmuitas I—2 ls par

kg.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likuma par darba koplīgumiem

Ministru kabinets pieņēma pārgroziju-
mus un papildinājumus likumā par darba

koplīgumiem. Tautas labklājības ministrs

J. Lācis pie šiem pārgrozījumiem un

papildinājumiem paskaidro:

«Pēc kameru likvidēšanas lēmuma ra-

dusies nepieciešamība izkoriģēt arī tos li-

kumus, kas izdoti, ņemot vērā kameru ie-

kāroi. Šinī sakarībā arī likumā par darba

koplīgumiem svītrotas atsauces par kame-

rām, kā uzraudzības urf valdības iestādēm,

paredzot uzraudzību par koplīgumiem tau-

tas labklājības ministrijai. Tāpat pēc mi-

nistriju iekārtu pārmaiņām daļu kompe-
tenču, kas agrāk bija sabiedrisko lietu mi-

nistrijai, tagad pieskaitītas tautas lab-

klājības ministrijai,* bet tirdzniecības -

rūpniecības ministriju ietvers finansu mi-

nistrija. Šim stāvoklim atbilstoši izkori-

ģēts arī likuma tekst. Bez tam paredzēta
iespēja tautas labklājības ministram izdot

patstāvīgus noteikumus darba attiecību

kārtošanai, neatkarīgi no pastāvošo koplī-
gumu atceļšanas, jo šāda nepieciešamība
var rasties gan gadijumos, kad viena no

pusēm nav maerā slēgt tautsaimnieciski

nepieciešamu koplīgumu, un arī, piemē-

ram, nosakot minimālās algas vai citus

apstākļus, ja šajos jautājumos nepiecieša-
ma vadoša rīcība.»

Darba grupu locekļi
nodrošināmi slimo kases

Ministru kabinets pieņēma pārgro-
zījumus noteikumos par slimo kasēm. Šie

pārgrozījumi paredz, ka slimo kasēs jāno-
drošina ari darba grupu locekļi, kas iz-

brauks strādāt lauksaimniecībā.

Valsts teātrus pārzinās
sabiedrisko lietu ministrija

Ministru kabinets pieņēma pārgrozīju-
mus un papildinājumus izglītības un kul-

tūras nolikumā un sabiedrisko lietu mi-

nistrijas un izglītības ministrijas iekārtā.
Ar šiem pārgrozījumiem un papildināju-
miem noteikts, ka Nacionālo Teātri un

Nacionālo Operu turpmāk pārzinās sabie-

drisko lietu ministrija. Sabiedrisko lietu

ministrs P. Bļaus pie pārgrozijumiem

un papildinājumiem paskaidro:

«Sabiedrisko lietu ministrijas pārziņā
atrodas visi privātie teātri, bet Nacionā-
lais Teātris un Nacionālā Opera līdz šim

bija pakļauti izglītības ministrijai. Tā kā

sabiedrisko lietu ministrija saskaņā ar tās

iekārtu nevien pārbauda visus skatuves

darbus un skatuvju repertuāru, bet arī

pārzina mākslinieku izbraukumus uz ār-

zemēm un ārzemju mākslinieku viesoša-

nos Latvijā, tad Nacionālam Teātrim un

Nacionālai Operai ar sabiedrisko lietu

ministriju bijis visciešākais kontakts. Iz-

ņemot Nacionālo Teātri un Nacionālo

Operu no izglītības* ministrijas pārziņas

un nododot tos sabiedrisko lietu ministri-

jas pārziņā, nevien vienkāršosies šo abu

mākslas iestāžu sadarbība ar sabiedrisko
lietu ministriju, bet būs atvieglota arī vi-

ņu darbības pieskaņošana tiem princi-

piem, ko prasa jaunā laikmeta gars.»

Atbrīvots no amata

Ministru kabinets atbrīvoja no amata

ārlietu ministrijas politiskā departamenta
direktoru Augustu Stegmani.

SLĒGTAS STUDENTU KORPORACIJAS
Sabiedrisko lietu ministrs P. Bļaus

slēdzis visas studentu korporācijas un

reakcionārās studentu biedrības.

Sabiedrisko lietu ministrs pilnvarojis
zv. adv. palīgu K. Vaivariņu kārtot slēgto

studentu un filistru biedrību likvidācijas

lietas, pārraugot iecelto likvidācijas komi-

siju darbību.

Mazpulkiem iecelts

pilnvarnieks
Ar vakardienu par mazpulku vadītāju

«— pilnvarnieku iecelts Darba jaunatnes

savienības centrālās komitejas sekretārs

Pēteris Kurlis. Viņš kārtos visas mazpul-

ku turpmākās darbības un ideoloģijas lie-

-1 tas.

Bijušo aizsargu nami —

tautas lietošana

Bij. aizsargu organizācijai iecelti piln-

varnieki, kas pārņems organizācijai piede-

.

rošos īpašumus un citas vērtības, lai tās

nodotu visas tautas lietošanā un vajadzī-
bām. Pagājis tas laiks, kad šie īpašumi

kalpoja tikai šauru aprindu vajadzībām.

Iļf
Gandrīz katrā lielākā pilsētā, nerunājot

gar apriņķa pilsētām, atradās pa "aizsargu

.' namam, Kas kalpoja tikai šaurai kliķei,
aizmirstot plašo strādnieku un darba in-

teliģenci, kas nevarēja pulcēties «izre-

dzēto» telpās. Tagad tam pienācis gals.
Sarunā ar ieceltajiem aizsargu organizāci-
jas pilnvarniekiem noskaidrojies, ka bij.

organizācijas telpas tiks nodotas visplašā-
kām iedzīvotāju, galvenā kārtā strādnie-

ku vajadzībām, iekārtojot tanīs piemēro-
tas telpas sanāksmēm, izrīkojumiem un

citām vajadzībām.

9y
Krustdēliem" būs jāiet

Vakar sanāca uz pirmo sēdi jaunie-
celtā Latvijas bankas padome, kurā jau-
nais padomes priekšsēdētājs Ozols pārņē-
ma bankas vadību no līdzšinējā priekšsē-
dētāja A. Klīves. Pēcpusdienā padomes
priekšsēdētājs Ozols uzrunāja bankas dar-

biniekus, norādot, ka jaunā bankas vadība

centīšoties novērst visus dzīvē novērotos

trūkumus, īpaši vērību veltījot darbinieku

stāvokļa uzlabošanai. No bankas vadības

nāksies aiziet «krustdēliem», un viņu vie-

tā stāsies krietni darbinieki, tādā veidā

dodot gandarījumu tiem darba darītājiem,
kuriem nodarītas pārestības.

Viņus atdos godīgai
dzīvei

Rīgas centrālcietuma priekšnieks K.

Grīnbergs lūdz cietumā, darba namā un

drošības ieslodzījumā ievietoto tuviniekus

neapgrūtināt viņu ar nevajadzīgiem perso-

nīgiem apmeklējumiem un dažādiem lū-

gumiem piederīgo atbrīvošanas labā. Ne-

atkarīgi no šādiem apmeklējumiem admi-

nistratīvā komisija skata cauri par jaunu
visu ieslodzīto lietas, un pilsoņi, kas neap-

draudēs sabiedrību, gribēs strādāt godīgi

savu darbu un gribēs laboties, tiks atdoti

dzīvei.

Atcelti pārbaudi jumi zemākiem

nodokļu darbiniekiem.

Finansu ministrs K. Karlsons, piekrītot nodok-

ļu un muitas departamenta dir. B. Ogriņa ierosinā-

jumam, atcēlis ar finansu ministra 1938. g. 16.

maija rezolūciju radītos pārbaudijumus nodokļu

departamenta jaunpieņemamiem un paaugstināja-
miem darbiniekiem. Pārbaudījumi skāra galveno-
kārt zemākos darbiniekus.

Tā aizgāja valsts nauda
Lauksaimniecības kameras likvidācijas

gaitā noskaidrots, ka tās priekšsēdētāja
ērtību labā izdotas visai lielas sumas no

valsts līdzekļiem. LLK priekšsēdētāja ka-

bineta iekārtojums Viestura piemiņas pi-
lī izmaksājis ap 14.000 ls. Akadēmijas ielā

10 viņam iekārtots dzīvoklis, kura

vajadzībām par iegādātas

mēbeles 37.059 ls vērtībā un tāpat ar

valsts līdzekļiem sapirkti galda trauki

4180 ls vērtībā.

Sodīti neapzinīgi tirgotāji
Cenu inspekcijā atkal ienākušas dau-

dzas sūdzības, ka tirgotāji neapzīmē pre-

ces ar cenām vai nepamatoti cenas pa-

augstina. Tāpat daudzi patērētāji neliku-

mīgi izlietojuši svešas cukura vai petro-
lejas kartiņas. Cenu inspektors sodijis ar

naudas sodu līdz 300 ls tirgotājus: R. Not-

kinu Abrenē; A. Pakļu, T. Sņežkovu un

P. Erdmani Gauru pagastā; A. Kolodin-

skuju Laucēsas pag. un R. Krankali Vie-

sītes pagastā. Bez tam vairākiem tirgotā-
jiem un patērētājiem izteikti brīdinā-

jumi.
Pārmainās policijā

lekšlietu ministrs V. Lācis atbrīvo-

jis no amata pēc paša lūguma Daugavpils

apriņķa policijas 2. iec. priekšnieku R.

Rozi un viņa vietā iecēlis Voldemāru Ti-

chanovski. Par Daugavpils apriņķa poli-
cijas 3. iec. priekšnieku pēc paša lūguma
atbrīvotā Spergas vietā iecelts J. Kem-

zans. Hermaņa Kalniņa atstāšana par

Daugavpils prefektūras 3. iec. priekšnie-
ka vietas izpildītāju anulēta.

Paziņojums ievelētiem

Saeimas deputatiem
Saskaņā ar ministru kabineta lēmumu,

Centrālā vēlēšanu komisija lūdz Latvijas
darba tautas bloka kandidātu saraksta de-

putātus ierasties Centrālā vēlēšanu komi-

sijā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, 1. istabā šodien.

17. jūlijā, pīkst. 17. Tie deputāti, kuru dzī-

ves vieta atrodas ārpus Rīgas, var savā vie-

tējā pašvaldībā, uzrādot Centr. vēlēšanu

komisijas uzaicinājumu saņemt apliecību
bezmaksas braucienam pa dzelzceļu.

A. Buševics,
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Aptieku koncesijas piešķirs pašvaldībām
Tautas labklājības ministra J. Lāča

vadībā vakar notika apspriede par aptie-
ku pārkoncesionēšanu un ārstniecības lī-

dzekļu takses pārkārtošanu. Turpmāk ap-
tieku lietu kārtošanā ņems vērā vairāk

lietderību un racionalitati. Lai aptiekas
būtu vairāk publikas ērtības labā, bet ne-

vis atsevišķu aptieku interesēs, tad apsprie-
dē izskanēja doma, turpmāk aptieku kon-

cesiju piešķiršanā priekšroku dot pašval-

dībām. Pārrunāja arī aptieku takses jau-
tājumus, jo ārstniecības līdzekļu cenu cel-

šanās ārvalstīs stipri iespaido mūsu aptie-
ku darbību. Ministrs apspriedē uzdeva

veselības departamentam darīt plašākām

aprindām zināmu, lai galvas sāpju pulve-
rus lietotu tikai visnepieciešamākos gadi-

jumos, jo šo pulveru patēriņš pie mums ir

ļoti liels.

Ārsts Padomju rakstnieka

V. Starikova stāsts

12. turpinājums.

V.

No rīta ārsts saņēma no rajona veselī-

bas nodaļas paziņojumu, ka «saskaņā ar

rajona izpildu komitejas prezidija lēmu-

mu, ar jūniju tiek pārtraukta Avotu

slimnīcas papildu finansēšana ik mēnešus

800 rubļu apmērā». Paziņojumu bija pa-
rakstijis grāmatvedis.

Runa gāja par naudu, ko jau apmē-
ram trīs gadus Tatarincevs saņēma tuber-

kulozes pētniecības darbam.

— Tas neapšaubāmi ir viņa roku darbs,
— Tatarinccvam ienāca prātā Suncovs.—

Sis zaķapastala baidījies pat paziņojumu
parakstīt. — Viņš mēģināja sev iegalvot, ka

jāpaceļas pari šai sīkmanīgai atriebībai

un ka ja rajona izpildu komitejas darbi-

niekiem pastāstīs, cik liela nozīme ir viņa
darbam, cik tālu tas pavirzijies uz priek-
šu, — viņi, šie vienkāršie, bet droši vien,

ļoti labie cilvēki, sapratīs savu kļūdu un

to izlabos. Un tomēr viņam neizdevās

sevī apslāpēt sajūtu, ka viņam pāri no-

darīts. Tagad viņam darbs jāatliek uz

nenoteiktu laiku. Bet viņš tagad sajuta

sevišķu .v v ; lūdumu.

1oaien ārsts biežāk dusmojās uz Pela-

geju Iljiničnu, trokšņaini stumdija
krēslu un reiz viņai pat uzkliedza:

— Runājiet čukstot. Cik reizes jums
tas jāatgādina.

Jūs sabaidiet slimniekus.

Slimnīcā piebrauca Jurasovs. Viņš ie-

gāja kabinetā, kā vienmēr pacilāti ros-

mīgs.

— Kaimiņi, «Zaļā vārpa», mūs aici-

na svētkos. Svētdien viņi svin desmit ga-
du pastāvēšanu. No mums brauks dele-

gācijas. Jūs aicināti. Olgu Michailovnu

paņemsim līdzi.

— Esmu ļoti nodarbināts un laikam

nevarēšu pieņemt šo uzaicinājumu, —

dusmīgi atbildēja Tatarincevs.

— Par vidutāju vai, viņš mani grib līuzi

ņemt, — viņš nodomāja. — Kāpēc man

sabojāt svētdienu. Viņi ļoti labi iztiks bez

manis, liekā.

Bet Jurasovs tikmēr viņu pierunāja,
kamēr viņš deva savu piekrišanu.

Jurasovs atbrauca viņiem pakaļ agri.
Visu ceļu Olga Michailovna dzina jo-

kus, bija sevišķi mīļa pret Jurasovu, mā-

cījās zirgu vadīt.

Kolhozā viņi atbrauca kad svētki bija

pilnā gaitā. Dārzā zem kokiem stāvēja
gari, kājām zemē ierakti galdi. Meite-

nes spilgtos tērpos, ar lentām un puķēm
matos, iedegušas, spēcīgas, apkalpoja vie-

sus un neatlaidīgi lūdza nogaršot dau-

dzos ēdienus.

Pēc brokastīm viņus veda apskatīt kol-

hoza saimniecību — fermas, jaunās celt-

nes ciemā un skaņu filmas kinoteātri. Ar

teātri kolhoznieki sevišķi lepojās. Kā arī

neteiktu, tas bija pirmais skaņu filmas
kinoteātris rajonā, uzcelts par kolhoza lī-

dzekļiem. Jurasovs šeit jutās kā savs cil-

vēks, daudzus pazina un viņu zināja. Ap-
skatot kolhozu, viņš visu laiku piesējās
un teica, ka speciāli svētkiem viņi visu tā

notīrijuši un uzspodrinājuši, bet ka kol-

hozu sacensībā «Zaļā vārpa» palikusi ie-

pakaļ.

Olga Michailovna visu vēroja ar lielu

ziņkāri.

Ārsts visur gāja viņiem līdzi. Viņš pat
aizmirsa

savu klibumu.

— Kaimiņi sit jūs pušu, sit pušu .. .—
viņš āzēja Jurasovu.

— Tas nav taisnīgs spriedums, Jurij
Ņikolajevič. Ciemos vienmēr viss rādās

labāks. Mēs uz saviem svētkiem ne slik-

tāki sagatavosimies.

Plašā, saules pielietā pļavā pilnā spē-
kā gāja izpriecas. Kooperatori visus pār-

steidza, kad izvēla milzīgas mucas ar alu.

Orķestris mazliet meloja, bet to piedeva,
lepojoties, ka nu, lūk, arī orķestris kol-

hozā nodibinājies un nevajaga no kaimi-

ņiem muzikantus aizņemties.

Paceļot biezus putekļus, svētku vietai

tuvojās vieglā automašīna. Tatarincevs

tanī saskatija Suncovu un gribēja iet

prom.

— Arī šeit? — viņam uzsmaidija Sun-

covs.

Viņš sasveicinājās ar Olgu Michailov-

nu, viņa nevērīgi pamāja ar galvu.
— Es nekā nevarēju darīt, Jurij Ņiko-

lajevič, — teica Suncovs, pagriežoties
pret ārstu. — Es runāju par to nelaimī-

go naudu.

— Kas tad varētu ko darīt? — ironis-

ki ievaicājās Peskovska. — Jūs tak pārzi-
nāt rajona veselības nodaļu.

'— Es esmu pārliecināts, šo sumu at-

jaunos. Bet ja tu, Jurij Ņikolajevič, pals

personīgi grieztos rajona izpildu komite-

jā, tas arī atstātu iespaidu.
— To es nedarīšu.

—Kas tā par naudu, doktor*, — jau-

tāja Jurasovs, iejaucoties sarunā.

— Slimnīcai sākuši mazāk atvēlēt lī-

dzekļu, — nelabprāt atbildēja ārsts.

— Nevis slimnīcai, Jurij Ņikolajevič,
bet tavam darbam. — pārlaboja Sumcovs.

—Tas ir viss viens.

— Nē, nav viss viens. Tu, lūdzu, slim-

nīcas naudu neaiztiec.

— Pārtrauksim tūliņ šo sarunu, —«

vesi noteica ārsts.

Kad satumsa, izpriecas pārcēla ciemā.

Ārsts, Olga Michailovna un Jurasovs no-

lēma pārgulēt kolhozā, bet rīta agrumS
braukt mājās. Naktsguļai vīriešiem bija

ieradīts šķūnis, piepildīts ar sienu.

(Turpmāk vēl).
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Māksla pauž uzvaras prieku
Latvijas Komunistiskas partijas Dau-

gavpils pilsētas komiteja un Sarkanās palī-
dzības Daugavpils organizācija, atzīmējot
Latvijas darba tautas bloka spīdošo uzvaru

Saeimas velēšanas, vakar vakar;! Vienības

na ma
koncertzāle sarīkoja plašu interna-

cionālo koncertu. Virs estrādes bija no-

vietota visas pasaules darba laužu vadoņa

staļiM ģīmetne un to apkārt ieslēdza košs

sarkano karogu veidojums. Kā visos'pēdē-

jo dienu sarīkojumos, arī vakardienas'kon-
certā plašā zāle bija laužu pārpildīta. Klāt-

esošos uzrunāja jaunievēlētais Saeimas de-

putāts no Latgales apgabala F. Fridmans.

norādot, ka pirmo reizi pēc 20 gadiem Lat-

vijas iedzīvotāji varēja brīvi izvēlēt

pārstāvjus. Tagadējie darba tautas pār-

stāvji Saeima nav izvelēti, lai tīkotu pēc
ministru portfeļiem un gūtu sev personī-

gus labumus, bet gan. lai aizstāvētu darba

tautas patiesās vajadzības. Bet Saeimas

deputāti savus uzdevumus pilnam varēs

pildīt tikai tad. ja arī turpmāk aiz viņiem
vienota stāvēs visa darba tauta un viņus
atbalstīs. Jaunajai Saeimai stāv priekšā
grūta darbs. Vispirmā kārtā tai būs jā-
veic trīs uzdevumi: pirmkārt — jānokārto
attiecības ar mūsu lielo draudzīgo kaimiņ-
valsti Padomju Savienību: otrkārt — jā-
sagādā darbs visiem iedzīvotājiem un treš-

kārt — jānokārto zemes piešķiršanas jau-
tājums. Beigās deputāts izteica pateicību
Sarkanai armijai, kas līdzējusi Latvijas

darba tautai atgūt tiesības, un uzsauca:

Lai dzīvo Darb;. tautas bloka uzvara! Lai
dzīvo Padomju Savienības un Latvijas tau-

tu ciesa draudzība!* Koris orķestra pava-
dība sparīgi atskaņoja Internacionāli*.

Koncertam krāšņu ieskaņu deva Mež-

ciema kūrorta simfoniskais orķestris, kas
sava temperamentīgā diriģenta Arvīda Jan-
sona vadība vijīgi uri skanīgi nospēlēja
Supē uvertīru «Dzejnieks un zemnieks».
•Jau ar šo pirmo gabalu orķestris bija no-

dibinājis ciešu kontaktu ar publiku un di-

riģents un orķestranli izpelnijās īstas ovā-

cijas. Taļāk orķestrs diriģenta P. Krūmi- '
ņa vadībā nospēlēja Mediņa Āriju, Ofenba-
cha Barkarolu no operas «Hofmaņa stāsti»

un Čaikovska valsi no baleta «Apburtā
princese», bet noslēgumā atkal diriģenta A.

Jansona vadībā Strausa valsi «Pie zilās
skaistās Donavas».

Tā|ākā programas daļā sekoja Daugav-
pils jaunatnes priekšnesumi: deklamācijas,
dziesmas, dejas. Lielu piekrišanu guva

Daugavpils 16. pamatskolas 3. klases au-

dzēknis P. Novakovskis, kurš nodeklamē

ja Maskavas 467. skolas audzēkņa pionie-
ra L. Demjanova dzejoli «Aiz Dņestras»,
veltītu Besarabijas un Ziemcļbukovinas kat-
brīvošanai. Jaunatnes priekšnesumi
mainijās ar Mežciema simfoniskā orķestra
solistu uzstāšanos. Visi solisti — Cecilija
Gradis (vijole), Sergejs Liepiņš (arfa), P.

Ripa (mežrags), J. Škļars (saksofons) un,

V. Ziedonis (vijole), guva siltu publikas
atsaucību.

Tad uz estrādes uznāca Sarkanās armi-

jas N. Vasiļjeva dziesmu un deju ansambļa

Plašs internacionāls koncerts Daugavpilī

pārstāvis un paziņoja, ka ansambļa dalīb-

nieki, kas noklausās šai koncerta, vēlas

dantīes Latvijas darba tautas uzvaras prie-
kā un tādēļ grib arī no savas puses kupli-
na I so koncertu. Koncerta tājākā gaitā
tad nu mainijās daugavpiliešu priekšnesu-
mi ar sarkanarmiešu muzikālajiem, dzies-

mu un deju izpildijumiem. Draudzīgā sa-

censībā vingri raisijās dejas, koši skanēja
dziesmas, dziļu iespaidu atstāja laikmetī-

gas deklamācijas. Visi sarkanarmiešu

priekšnesumi, par kuriem atsauksmi mū-

su laikrakstā nodevām jau pēc viņu pirmā
koncerta, guva vētrainu piekrišanu. Lielas

ovācijas izsauca sarkanarmiešu dziedo-

nis Setženovs, kurš atskaņoja arī vairākus

jaunus gabalus, sevišķi jauki nodziedot

Bazilio āriju no operas Seviļjas bārzddiri"

nis. lepriecinoši, ka arī Daugavpilī pēc

padomju dziesmu un deju ansambļu pa-

rauga jau noorganizējies līdzīgs ansamblis;

tas ir Sarkanās palīdzības Daugavpils or-

ganizācijas koris ar džesa orķestri, kas D.

Lipkoviēa vadībā atskaņoja vairākus pa-

domju komponistu darbus, .lauka bija ai-

na, kad divi Daugavpils zēni un viena mei-

tenīte dziedāja Sarkanarmijas harmonista

pavadībā. Šī draudzības izjūta valdīja ne-

vien uz estrādes, bet arī publikā, kur dau-

gavpiliešiem blakus sēdēja daudz sarkan-

armiešu. Koncerts ieilga pāri pusnaktij,
bet neviens nejutās noguris: visi aizgāja
priecīgā pacilātībā par reti kuplo, Daugav-
pilī vēl nepieredzēto Padomju Savienrba-s

un Latvijas tautu sadarbības skaistn k«n-

certu. R. R.

A. Skroderis — Rēzeknes

pedagoģiskā instituta

direktors
Jaunieceltais valsts Rēzeknes piedago-

ģiskā institūta direktors Alfrēds Skrode-

ris dzimis 1883. g. 28. nov. Ērgļos. Pēc pa-
matskolas beigšanas, 1900. g. iestājies sko-

lotāju seminārā, no kura izslēgts 1902. g.

par Latvijas valsts himnas dziedāšanu.

1905. g. iestājies Viļņas junkurskolā, bet

pēc 2 gadiem no tās izslēgts par līdzdar-

bošanos revolucionārās organizācijās. Viļ-

ņas kara tiesa Jaunajam junkuram pie-

spriež bargu sodu: viņu izslēdz no skolas

un nosūta uz Krievijas ziemeļiem —* Ir-

kutskas guberņu. No turienes viņam pēc

kāda laika laimējas izbēgt un viņš dodas

uz Ļenas zeltraktuvēm — Badaibo. Tur

itrādādams gan kā kalnracis, kantorists

un mājskolotājs, S. nodzīvo līdz Krievi-

jas revolūcijai — 1917. g. Atgriezies dzim-

tenē viņš apmetās uz dzīvi Rēzekne, kur

darbojās kā pedagogs tirdzniecības un

lauksaimniecības skolās. Ilgus gadus ir

valsts Rēzeknes skolotāju institūta mācī-

bas spēks.

1937. g. Ulmaņa valdības izglītības lie-

tu vadība viņu atrod par nevēlamu un

neatbilstošu tā laika audzinātāja uzdevu-

miem un to atlaiž pensijā. Jaunieceltais in-

stitūta direktors rosīgi darbojies arī sabie-

driskā laukā. Bijis Rēzeknes pilsētas gal-

va, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdē-
tājs, darbojies apriņķa skolu valdē un t. t.

Viņš ir arī Latgalē plaši pazīstamā koope-

rativa—Latgales grāmatnīcas («Gaisma»)
dibinātājs un no kooperativa dibināšanas

līdz šim laikam pilda tajā valdes sekretā-

ra pienākumus. S. rosīgi darbojies arī

rakstniecības laukā. Vadijis semināra au-

dzēkņu nelegālo žurnālu «Bēglis», līdz-

darbojies skolu žurnālos: «Mūsu skola» un

«Mūsu nākotne». Daudz viņa no citām va-

idām tulkotie raksti ievietoti savā laikā

laikrakstos «Dienas Lapa», «Apskats»,

'Pēterburgas Avīze» un c. Savus trimdi-

nieka, pieredzējumus un pārdzīvojumus,
S. Uzrakstijis atmiņu grāmatā «Sodu zemē

Sibirijā». S. iecelšanu atbildīgajā institū-

ta direktora amatā Latgal* jo silti apsveic.

Padomju mākslai veltītas gaviles
Līdz šim mūsu tautai zināšanas par mū-

su lielo kaimiņu Padomju Sociālistisko Re-

publiku Savienību, par tās mākslas sasnie-

gumiem un par tās izcilajiem mākslinie-

kiem bija visai trūcīgas. Aizvadītos ga-

dos tika darīts viss iespējamais, lai par
tiem nerakstītu un nerunātu bez tiešas ofi-

ciālas vajadzības. Līdz ar mūsu brīvības

vēstnešiem, Sarkanarmijas karavīriem pā-
ri robežai nu atraduši ceļu arī Padomju
Savienības mākslas armijas labākie karo-

tāji. Viņu vakardienas uzvara Nacionālā

operā bija spoža um pārliecinoša. Koncer-

tā ieradās PSRS tautu komisāru padomes
priekšsēdētāja biedrs A. J. V i š i n s k i s,

ministru prezidents prof. Dr. A. Kir-

chenšteins un valdības locekļi, PSUS

sūtnis Latvijā J. Derevjanskis un

bas darbinieki. Pārpildītā zāle Padomjra
Savienības valstsvīrus un mūsu valsts dzī-

ves vadītājus sveica ilgiem app4ausiem.
Koncertu izpildīja Padomju Savienības

vārda, mūzikas, vokālās un deju mākslas

izcilākie pārstāvji. Ar katru jaunu prog-

ramas gabalu zāles aizrautība un sajūsma

guva jaunu kāpinājumu, pāriedama vēl ne-

pieredzētās ovācijās. Lai šis lieliskais kon-

certs būtu sākums vairs nepārtraucamai
mākslas vērtību apmaiņai Padomju Savie-

nības tautu un mūsu tautu starpā!

Plaši darba nodomi lauksaimniecības izveidošanā
Viestura piemiņas pilī, Jelgavā, jau ie-

vadīti lauksaimniecības kameras likvidā-

cijas darbi. Sarunā ar preses pārstāvjiem

kameras likvidators agr. J. X i c d rīku t i s

paskaidroja:
< Agronomiskās palīdzības darbu pār-

kārtos tā, lai tas kļūtu pieejams visiem

lauksaimniekiem. Visu plašo agronomis-
kās palīdzības darbu kārtos zemkopības

ministrija bez kameras starpniecības. le-

vadītie saimnieciskie sakari ar mūsu lielo

draugu Padomju Savienību un Vāciju ri-

sināsies daudz plašākā gultnē, kas savu-

kārt pacels darba ražību un prasīs vairāk

darbinieku. Visiem speciālistiem bus .|5-
dodas uz lauku sētām, lai tur roku rokā

ar darba zemniekiem un visiem lauku dar-

ba darītājiem celtu darba ražību un veido-

tu lauku dzīvi pretī arviemi lielākam uz-

plaukumam un rosībai. Visas tās lauk-

saimniecības kameras nodaļas, kuras dar-

bojās arī pie zemkopības ministrijas, pie-
vienos attiecīgām ministrijas nodaļām.
No jauna pie zemkopības ministrijas nāk-

sies izveidot mājturības nodaļai. Galīgi lik-

vidēs mazpulku un Jaunatnes autbunussanas

uoda|ti. bet mazpulki savu darbu varēs tur-

pināt. Gadīgi likvidēta ari lauksaimniecībai

biedrību nodaļa. Lauksaimniecības bied-

rības pārkārtos, pakļaujot tās sabiedriska

lietu ministrijai. Strādnieku jautājuuKl
kārtošanu pārņems tautas labklājības mi-

nistrija. Likvidācija" l skars arī kameras

ekonomisko nodaļu un lauku cfarves komi-

teju. Novadu vecāko agronomu biroji pa-

liks un būs pakļauti ministrijai. Nmflg
traukti un ar vēl lielāku intensitāti darba-

sies rajonu agronomi, lopkopības instruk-

tori, lopkopības, dārzkopības, Mskonrbae

un zivkopības pārraugi, kā arī maflm Hmm

inspektrises.»

Palielināts jaunuzņemamo
studentu skaits

Izglītības ministra prof. J. Lej i ņ a

vadībā izglītības ministrijā vakar notika

Latvijas universitātes tin Jelgavas lauk-

saimniecības akadēmijas reorganizēšanas

komisijas pirmā sēde. Sēdē piedalījās arī

izglītības ministra biedrs J. Lieknis, skolu

departamenta direktors Jansons, universi-

tātes rektors prof. M. Prīmanis, Jelgavas

lauksaimniecības akadēmijas, lauksaim-

niecības fakultātes dekāns M. Eglltis tm

Latvijas skolotāju biedrības un studentu

pārstāvji. Sēdē apsprieda studentu skaita

palielināšanas iespējas. Latvijas universi-

tātē un Jelgavas lauksaimniecības akade-

mijā. Principā vienojās uzņemt visus as-

pirantus, cik tāru to atļauj universitātes

techniskās ierīces un telpas, ievedot stin-

gras minima prasības, lai varētu I—2 ga-

du laikā centīgos un spējīgos izsijāt, bet

nesekmīgos no augstskolas izņemt. Vieno-

jās -uzņemt visus, kuri pārbaudijumus iz-

turējuši, bet izkrituši konkursā. Līdz ar

to uzņemamo studentu skaitu no 865 pa-

lielinās ttz 1185.

Architekturas fakultātē uzņemamo studentu

skaits palielināts no 30 uz 45, filozofijas un filo-

loģijas — 100 uz 150, inženieru zinātņu —
80 uz

100, ķīmijas fakultāte kopā ar farmācijas nodaļu

— 90 uz 100, matemātikas un dabas zinātņu —

60 uz 100, mectoanikas — 75 uz 100, medicinas —

50 uz 70. medicīnas fakultātes zobārstniecības no-

daļā _-~ 40 uz 50, veterinārmedicīnas — 30 uz 35

un
tautsaimniecības un tiesību zinfttņti fakultātē

225 uz 360. Abās teoloģijas fakultātēs studentu

skaitu nolēma nepalielināt, jo tur jau tagad ir

brīvas vietas. Studentiem, kas tomēr vēl nevarēs

nodomātā fakultātē iekļūt, piešķirtas tiesības ie-

stāties citās fakultātēs, kur ir vēl brīvas vietas, pa

priekšu universitātes komisijā izturot attiecīgus

kontroles pārbaudijumus. .Jelgavas lauksaimnie-

cības akadēmijas uzņemamo studentu skaitu abas

fakultātēs nolēma palielināt no 110 uz 170.

Atcelti iestāja pārbaudījumi
vidusskolas

Izglītības ministrs prof. J. Lej i ņ š

vākar parakstijis rīkojumu par sko-

lēnu uzņemšanas noteikumu atcelšanu

ģimnāzijās un arodskolās. Ar šo rīkojumu
atcelti 1936. g. maijā izsludinātie noteiku-

mi par skolēnu uzņemšanu ģimnāzijās un

arodskolās, kas paredz iestāju pārbaudi-

jumus. Šinī mācības gadā ģimnāzijās un

vidējās arodskolās skolēni jāuzņem bez

pārbaudi jumiem. Ja šajās mācības iestā-

dēs pieteicies vairāk skolēnu kā mācības

iestāde, var uzņemt, tad, skolniekus uzņe-

mot, jāraugās uz iepriekšējām sekmēm.

Piezīmes un vērojumi Krustpilī
Jaunveidojamais Krustpils pilsētas

parks, kas tagad līgojas jasmīnu ziedu mā-

konī, kļuvis par tautas prieka vietu vai-

rāk kā jebkad. Tagad tur iet brīvi visi —

vai tas latvietis, ebrejs, krievs vai čigāns,

strādnieks, namsaimnieks, tirgotājs, rūp-
nieks. Agrāk tomēr tā nebija. Tagad tur

vakaros rīko tautas sapulces, kurās krust-

piliešu sirdis veldzē brīvais un patiesais
vārds — nedzirdēts un nejusts jau tik sen.

Sarkanarmijas karavīri te rīko koncertus

un filmu brīvizrādes. ' Pie tam Sarkanā

armija nešķiro galvas pilsētu no lauku

centra, jo visi tāpat kultūras slāpst, — un

to pašu programu, kuru viņu izpildijumā

Rīgā tik jūsmīgi saņēma, tie pirms jau

bija noskandinājuši Krustpilī un Jēkab-

pilī. Tā ir tautas armija, kura iet ar tautu

un par tautu.

Arī izpalīdzīgi sarkanarmieši ir augstā-
kā mērā.

Kāda sieviete no Krustpils ved pienu

uz Jēkabpils pienotavu. Zirgs sāk baidī-

ties no sarkanarmiešu posteņiem un bruņu
mašīnām. Sarkanarmietis paņem zirgu pie

galvas, nomierina un ar stingru roku pa-

ved tad garām.
Uz Krustpils - Mežāres ceļa kādam

kartiņu motocikletam aptrūcis benzīna,

un tas apstājies. Brauc garām Sarkanar-

mijas mašīna un, saprotams pietur, lai

izlīdzētu Kad izrādās, ka vienīgā vaina

ir benzīna trūkums, motocikasts

krietnu devu un visi braucēji dodas tālāk

katrs uz savu pusi. Līdzīgu piemēro ir

daudz.

Mēs jūtam, ka mūsu atbrīvotāja Sar-

kanarmija ir jau saaugusi ar mūsu tautu,.

un mēs pēkšņi justu trūkumu, ja tās te

vairs nebūtu.

Pagastu sekretāru sanāksme

Latvijas pagastu sekretāru biedrības

Daugavpils nodaļas valde sasauc svētdieti,

21. jūlijā, pīkst. 10 Daugavpilī, apriņķa
vecākā sēžu zālē, visu pagastu pašvaldību
technisko darbinieku sapulci. Darba kār-

tībā: nodaļas valdes pārvēlēšana un teko-

ši jautājumi un ierosinājumi. Visi pašv.
darbinieki, arī tie, kas nesastāv biedrībā,
aicināti piedalīties sapulcē.

Nodaļas valde.

Ugunsgrēks Stirnienas dzirnavās.

Varakļānu ugunsdzēsējiem vakarrīt

pīkst. 1,40 ziņots, ka aizdegušās Stirnie-

nas lielās tvaika dzirnavas. Līdz uguns-

dzēsēju izbraukšanai uguns apslāpēta.

Noskaidrojies, ka ugunsgrēks izcēlies kai-

rinātāju neuzmanības dēļ, jo no krāsns

aizdegusies kurināmā telpā novietotā de-

dzināmā kūdra.

«DAUGAVAS VĒSTNESIS» Nr. 162.

fregdien. "17- Jūlijā 1940. g. 3

Mūsu laikraksta abonentus

un atkalpārdevējus laipni lū-

dzam nokārtot nokavētos

maksājumus laikraksta kan-

torim līdz S. g. 25. jūlijam.

KANTORIS.



Hitlera „miera ultimats" Anglijai?
Romā, 17. jūl. Itālijas politiskas aprin-

das pielaiž varbūtību, ka

ārlietu ministrs Čano jau drīza

laikā no jauna dosies uz Berlīni.

Cik paredzams, viņš piedalīsies

arī svinīgajā Reichstaga sede, ku-

rā Hitiers Vācijas un Itālijas vār-

dā paziņos Anglijai «miera ulti-

mātu».

Tā kā pēc Romas noteicēju aprindu uz-

skatiem lielā ofensiva pret Angliju gaidā-

ma jau visā drīzumā, tad paredzamam Ča-

no braucienam esot piešķirama jo svarīga

nozīme. Hitlera runa būšot pēdējais brī-

dinājums Anglijai. Ja Anglija to neievē-

rošot un nekapitulēšot, tad

sākšoties lielais uzbrukums, kas

nesaudzīgi tikšot izvests līdz ga-

lam visiem Vācijas un Itālijas rī-

cībā esošiem līdzekļiem.Vienīgā ie-

spēja, kā Anglija tam varētu iz-

bēgt, esot simtprocentīga un ne-

pārprotama kapitulācija.

Romā pielaiž varbūtību, ka izšķīrējā uz-

brukumā Anglijai piedalīsies arī itaju ka-

raspēks.

Amerikāņu prese ziņo, ka vācu

miera ultimāta būs prasības

pec kolonijām

Ņujorkā, 17. jūl. Ņujorkas prese šodien

nāk klajā ar sensacionāliem minējumiem

par it kā pilnīgi sagatavoto vācu lieluz-

brukumu Anglijai, kas realizēšoties
_

jau

vistuvākās dienās. Vācu un itāļu pēdēja

ultimātā Anglijai ietilpšot virkne koloniālu

prasību. Angiijai nākšoties stipri samazi-

nāt savu teritoriju Āfrikā nevien par labu

Vācijai, bet arī Itālijai. Hitlera miera

priekšlikumi būšot sevišķi iespaidīgi, jo

aiz katra viņa vārda stāvot vācu bruņotie

spēki. Vācija patlaban jūtoties tik droša

savā spēka apziņā, ka tā necietīšot ne ma-

zāko prestiža zaudējumu, ja Anglija vācu

un itāļu priekšlikumus iztulkotu ka vāju-

mu.

Pieauguši zaudējumi uz jūras

Lta. Londonā, 17. jūl. Angļu admira-

litāte ziņo: «levērojot pretinieka zemūde-

ņu un aviācijas pieaugušo aktivitāti, aiz-

pagājušā nedēļā, kas beidzās 7. jūlijā, cie-

tušo kuģu skaits ir ievērojami lielāks ne-

kā iepriekšējās nedēļās. Tanī nedēļā gāju-

ši bojā pavisam 22 angļu, Anglijas sabie-

droto un neitrālo valstu kuģu* ar 114.137

tonnu koptilpumu. Mēs zaudējām pavisam

13 kuģus ar 75.333 tonnu tilpumu, musu

sābiedrotie 3 kuģus ar 9.635 tonnu tilpu-
mu un neitrālās valstis 6 kuģus ar 28.669

tonnu tilpumu.»

Uzvaras gaviles Minchenē

Minchenē, 17. jūl. Minchenē vakar at-

griezās no kauju laukiem rietumos pir-

mais vācu karaspēks. 300 smagās automa-

šīnās motorizētās Oldenburgas divīzijas

karavīri izbrauca cauri Minchenes ielām,

iedzīvotāju gaviļu sveikti, šī bija pirmā

uzvaras parāde Vācijas teritorijā pēc pa-

miera noslēgšanas ar Franciju. Šīs nedē-

ļas beigās lielu uzvaras parādi sagaida

Berlīnē, kur pilsētas ielās jau uzcelti ka-

rogu masti un lielāks skaits dekorāciju.

lespējams, ka uzvaras parāde būs saistīta

ar reichstaga sēdi.

Angļiem vajadzēs atmaksāt
franču flotei nodarītos

zaudējumus

Londonā, 17. jūl. <Daily Mail» šodien

ziņo, ka Francijas ārlietu ministrs Bodu-

ēns paziņojis angļu valdībai, ka diploma-
tiskās attiecības Anglijas un Francijas
starpā varot izveidoties vienīgi tādā gadi-

jumā, ja Anglija apņemtos pilnā mērā

atmaksāt franču flotei nodarītos zaudēju,
mus.

Prasa autoritaru iekārtu Japānā
Lta. Tokijā, 17. jūl. Admirāļa Jonai

kabineta pēkšņā demisija ridijusi Tokijā

vispārīgu pārsteigumu, kaut gan politiskās
aprindas rēķinājušas ar valdības maiņu

jau ilgāku laiku. Tiešais iemesls valdības

krīzei esot bijis kara ministra ģen. Hapas

paziņojums, ka viņš atkāpies no amata,

nevarēdams panākt valdības aktivitāti

jautājumā par jaunas politiskās struktūras
radīšanu Japānā. Armijas vadība nostāju-
sies uz viedokļa, ka tālejošas iekšpoli-
tiskas reformas esot nepieciešamas, lai Ja-

pāna spētu uzvarēt aizvien vairāk pieau-

gošās grūtības. Japānai jāvelkot konsek-

vences no skaidri redzamam Eiropas kara
mācībām: 1) jāradot viena politiskā orga-

nizācija un autoritārā valsts vadība; 2) jā-
veicot pilnīga bruņošanās, pakļaujot visu

saimniecību valsts kontrolei; 3) jāradot

pilnīga skaidrība Japānas ārpolitiskajiem
mērķiem, lai būtu iespējams likvidēt Ķī-

nas konfliktu un radīt pamatu Austrum-

āzijas politiskai un saimnieciskai pārjau-

nošanai.

92,9 PROC. PAR DARBA TAUTAS

BLOKUIGAUNIJĀ.
Lta. Tallinā, 17. jūl. Pēc iepriekšējām

ziņām vēlēšanās Igaunijā piedalijušies pa-

visam 81,6 proc. balsstiesīgo vēlētāju. Par

darba tautas bloka kandidātiem nodotas

92,9 proc. no balsu kopskaita.

Mazpulkipalīdzēs veidot demokratisko valsti
Jaunieceltais mazpulku pilnvarnieks

P. X v r 1 i s par mazpulku turpmāko dar-

bību izteicās: «Kā zināms, Darba jaunat-

nes savienība pieprasīja likvidēt vanagu,

jaunsargu un mazpulku organizāciju. Val-

dība un Komunistiskā partija £o jautāju-

mu tomēr kārtoja citādi, ieceļot minētām

organizācijām pilnvarniekus. Mans uzde-

vums ir pārveidot mazpulkus par patstā-

vīgu jaunatnes organizāciju. Organizāci-

jas pamatuzdevums bija jaunatnes pievēr-

šana darbam. Labā doma tomēr bija vien-

pusīga, jo bija domāts tikai par lauku dar.

biem. Sī lielā kļūda jāizlabo. Mazpulkus

jāievada jaunajam laikam piemērotā vir-

zienā un jāpiesaista aktivam jaunās Latvi,

jas veidošanas darbam. Šim nolūkam va-

jadzēs izdarīt pārmaiņas mazpulku vadī-

bā, tur ieceļot demokrātiski noskaņotus

pilsoņus. Ar lauksaimniecības kameras

likvidāciju mazpulki kļūst no valsts neat-

karīga organizācija.»

Atsaukums un apstiprinājums ziņām par Daugavpils piensaimnieku savienību

Paskaidrojums.
Paskaidrojums pie raksta «Dau-

gavas Vēstneša» Nr. 158 — Nekārtības

Daugavpils piensaimniecības savienībā:

Latgales dziesmu svētkos, kur bija pa-

redzēts ierasties ap 100.000 apmeklētāju,
grūti bija precīzi aprēķināt, kādu daudzu-

mu piena produktu sagatavot. Šādos ga-

dijumos rodas vai nu pārpalikums, kā tas

bija, vai iztrūkums. Pāri palikušais piens
zudumā nav gājis, tas pārstrādāts techni-

skā biezpienā. Zudumā gājuši tikai mai-

zes atlikumi — 13 kg, kurus pienotavas

vadītājs nebija parūpējies savlaicīgi likvi-

dēt. Uz laiku pieņemtās 3 strādnieces uz-

ņēmuma vadītājs Ravovskis atlaidis bez

valdes priekšsēdētāja ziņas. Strādnieces

aicinātas alipaka] darbā — pudeļu mazgā-
šanas nobeigšanai. Dzelzceļu darbnīcu

strādniekiem piens nav piegādāts ne tam-

dēļ, ka nav gribēts to darīt, bet piena

trūkuma dēļ. Pienotava pienu ieved no

attālākām vietām tin nekatrreiz dabū va-

jadzīgo daudzumu. Ka piena nav bijis,
var apliecināt attiecīgas personas. Kas at-

tiecas uz 5 dienas strādnieku atlaišanu,

tad viņi atlaisti ne tamdēļ, ka viņi pieda-
lījušies Padomju Savienības armijas sa-

gaidīšanā, bet tamdēļ, ka roru likšanas

darbi gāja uz beigām, kā to pieteica va-

dītājs un visiem darba nebija ko dot.

Darbu nobeigšanai atstāja 4 cilvēkus. Arī

līdzekļi, paredzētie remontiem, visi iztē-

rēti, par ko var pārliecināties kantorī.

Strādniekiem savienība algu uz priekšu
nemaksā, bet tikai par nostrādāto laiku.

Algas visiem izmaksātas, kā arī 20% pa-

augstinājums.
Daugavpils piensaimniecības

valdes priekšsēdētājs P. Daukšs.

Informējies par Daugavpils piensaim-
niecības valdes priekšsēdētāja P. Daukša

paskaidrojumiem, Daugavpils prefekts
Augusts Celmiņš apstiprina savu

mūsu laikrakstam 158. numurā doto m

formāciju. Tieši tai laikā, kad piensaim-
niecības savienībai piena tik ļoti daudz

palicis pāri, par to interesējušies dzelzce-

ļu darbnīcu strādnieki. Piens viņiem to-

mēr nav dots. Patiesībā nebūtu vajadzī-
bas pienu saskābēt pārstrādāšanai tech-

niskajā biezpienā, ja Daugavpils darba

tautai tas tobrīd bijis ļoti vajadzīgs. Pien-

saimniecības valdes priekšsēdētājs apgal-
ka 3 strādnieces atlaistas bez viņa zi-

ņas. Bez priekšsēdētāja ziņas vecā iekār-

tā nedrīkstēja nedz mats no galvas no-

krist, jo vecā valdība priekšsēdētājiem bi-

ja devusi suverenas tiesības. Un kāpēc
strādnieces atlaistas, ja vēlāk viņas atkal

vajadzējis aicināt atpakaļ pudeļu mazgā-
šanas nobeigšanai? 5 citi strādnieki atlai-

sti nevis tamdēļ, ka beigušies roru likša-

nas darbi, bet tamdēļ, ka viņi piedalīju-
šies Sarkanās armijas sagaidīšanā. Lieci-

nieki apliecina, ka tieši tā strādnieku at-

laišanu motivējis pats savienības valdes

Bjiekšsēdētājs.

Sports

Sporta biedrību un savienību

zināšanai.

Saziņā ar sabiedrisko lietu ministrijas preses

uri biedrību departamenta vadību, LFK un SK

pilnvarota paskaidrot, ka visām savienību valilem

un revīziju komisijām jāturpina darbība līdzšinē-

jos sastāvos.

lespējama valstu sacīkste basketbolā

ar Padomju Savienību.

Latvijas basketbola savienība nolēmusi gdei-
ties pie Padomju Savienības basketbola sporta yt*
dības ar ierosinājumu sarīkot visāda veida sacīk-

stes ar mūsu vienībām. Savienība ierosinājusi art

valsts sacīkstes sarīkošanu ar Padomju Savienību.

ASK vadība lūgusi mūsu savienību atļaut tai

nodibināt sakarus ar Padomju Savienības Sporta
vadību par basketbola sacīkstes sarīkošanu ar Pa-

domju Savienības meistarvienību Maskavas «Loko-

motiva». ASK vēlas spēlēt Maskavā augusta mēn*

ša beigās, bet uzņemt «Lokomotiva» spēlētājus Rī-

gā, oktobra mēnesī. Savienība nolēma noskaidro*

Padomju Savienības basketbola vadības ieskatu».

Studenti zaudē.

Vakar Rīgā futbola meistara izcīņas turplnāj*
mā RV uzvarēja US ar 4:2 (2:1). Visu spēles lai-

ku pārsvarā bija RV un pelnīti uzvarēja. Meista-

rībā atlikusi vēl tikai RFK un Olimpijas spēlei,
kas arī noskaidros Latvijas meistaru.

Vietu kārtība: 1. v. RFK, 2. v. Olimpija, 3 ».

ASK, 4 v. Hakoah, 5. v. RV, 6, v, VEF» 7. v. I»

«. v. RKSB.

Daugavpils

levēlēta Daugavpils garnizona kareivju
komiteja.

Daugavpils garnizona karaspēka daļās
levēlētas kareivju komitejas sastāvā:

garnizona komiteja — priekš-

sēdētāj s kar J. Seleckis, priekšsēdētāja
biedrs kar. M. Šnevels, sekr. kar. J. Frid-

manis, locekļi: kar. E. Fridrichsons un

kar. J. Rūdis. N karaspēka daļas

komiteja — kar. E. Fridrichsons, kar.

J. Selickis un kar. J. Fridmanis. Nkara-

gpēka daļas komiteja — priekš-
sēdētājs kar. J. Rūdis, preikšsēd. biedrs

kar. N. Jegorčenko, sekr. kar. B. Tesvāns,

un locekļi — kar. N. Škrabo, kar. A. Per-

minovs, kapr. A. Ezernieks un dižk. J.

Valcis. N karaspēka daļas ko-

miteja — kar. M. Šnevelis, kar Z. Cer-

fass un kar. R. Zandovskis. N kara-

spēka daļas komiteja — kapr.

Zelčāns, kapr. Ritums, kapr. Brālītis, dižk.

Martināns, dižk. Sproģis, dižk. Bekmanis,
kar. Buļs, kar. Vjaters, kar. Mortuzāns,
kar. Podžuks un kar. Sinicins.

Pilsētas strādniekiem un darbiniekiem

paaugstinās algas.
Jaunā Daugavpils pilsētas vecākā agr.

J. A n c ān a vadībā vakar notika pirmā
darba sēde. Tajā pārrunāja arī algu pa-

augstināšanas jautājumu pils. strādnie-

kiem un darbiniekiem. Pārrunās piedali-
jās arī pilsētas uzņēmumu strādnieku ko-

mitejas pārstāvji. Algu paaugstināšanas

jautājumu izšķirs jau tuvākā laikā.

levēlēts pilsētas ugunsdzēsēju

pilnvarnieks.
Pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju pro-

fesionālie darbinieki par savu pilnvarnie-
ku izvēlējuši V. Retniku. Tuvākā laikā

notiks brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

biedru sanāksme, kurā izvēlēs jaunu vaK

di un pārējās amata personas.

Latvijas inženieru biedrības Daugavpils

nodaļas
biedri un arī tie inženieri un ķīmiķi, kas

vēl nav biedrībā iestājušies, aicināti ie-

rasties uz nodaļas kopsapulci šovakar,

pīkst. 7, Vienības namā, Latviešu biedrī-

bas telpās, pārvaldes orgānu pārvēlēšanai.
Inženieri un ķīmiķi, kas vēl nav biedrības

biedri, kopsapulcē var ierasties iepriekš
iemaksājot 5 ls iestāšanās naudas.

Daugavpils medicinisko darbinieku

arodbiedrība

aicina visus medicīniskos darbiniekus, kas

to vēl nebūtu paveikuši, reģistrēties arod-

biedrībā. Reģistrēšanās izdarāma līdz

sestdienai, 20. jūlijam, ikdienas no pīkst.
7—lo v., arodbiedrības telpās, Vadoņa
ielā 15.

Šuvējas prasa paaugstināt algu.
Vakar Daugavpils Strādnieku un kal-

potāju arodbiedrības telpās notika dāmu

apģērbu šuvēju apakšsekcijas sanāksme.

To vadi ja Mendeleviče. Šuvējas pieņēma

prasības par algas paaugstināšanu.

Krievu progresīvo skolotāju sanāksme

notiks ceturtdien, 18. jūlijā, pīkst. 6 v.

Daugavpils 11. pamatskolas telpās, Varša-

vas ielā 20. Sanāksmē aicināti arī skolo-

tāji — bezdarbnieki.

Sarkanās palīdzības

Daugavpils organizācija aicina visus līdz

Šim reģistrētos locekļus ierasties 'rit, 18.

jūlijā pīkst. 7,30 v. Sarkanās palīdzības

telpās.

Kā strādās Daugavpils restorānu,

viesnīcu un kafejnīcu darbinieki.

Daugavpils restorānu, viesnīcu, kafej-

nīcu un tamlīdzīgu uzņēmumu kalpotāju
sekcijas valdes sēdē izlemti šādi turpmā-
kie nodomi un prasības: *) uzlabot darba ap-

stākļus un darba higiēnu, noskaidrojot, kādos ap-

stākļos strādā atsevišķo uzņēmumu kalpotāji; 2)

noskaidrot, kuros uzņēmumos maksā lūzuma nau-

das un kā to novērst; 3) noskaidrot, kāds ir darba

laiks un kāds atalgojums atsevišķos uzņēmumos

un kā to normēt; 4) dibināt disciplināro komisiju,
bet šis komisijas darbu pagaidām izpildīt sekci-

jas valdei; 5) par disciplinārās komisijas darbību

informēt arodbiedrību; 6) arodbiedrību vispār in-

formēt par sekcijas darbību; 7) pa** sekcijas turp-

māko darbību nogaidīt instrukcijas no Rīgas vies-

nīcu darbinieku arodbiedrības.

Šovakar koncerts Mežciemā.

Šovakar pīkst. 8 Mežciemā simfoniskā

orķestra populārs koncerts diriģenta P.

Krūmiņa vadībā. Programā: Bizē Ar-

lesienas 2. Svīta, Ādama uvertira «Ja es

būtu karalis», Guno «Himna», Čaikovska,
Tomē un c. darbi.

Svētdien, 20. jūlijā, pīkst. 2 operu un

baleta mūzikas vakars diriģenta Arvīda

Jansona vadībā. Viesosies Liepājas

operas dziedone Ida Blumenfelde.

Programā operu ārijas un Čaikovska,
Sen - Sansa, Musorgska, Verdi, Bizē un

c. darbi orķestrim.

Viltus P. D.

H. Baldiņa no Kr. Valdemāra ielas 21,

ziņojusi kriminālpolicijai, ka viņas dzī-

voklī ieradies kāds vīra paziņa V. Klim-
čonoks no Mežārēm un uzdevies par poli-
cijas palīgdienesta darbinieku. Aizējot
viņš nozadzis Baldiņas vīra kreklu un 2

ls naudā.

H. Lavručonoks no Bauskas ielas 87

ziņojis, ka viņa dzīvokli vakar ieradies

paziņa V. Kļimčonoks un uzdevies par P.

D. darbinieku. Viņam uz rokas bijusi arī

sarkana lente ar iniciāļiem. Izejot no dzī-

vokļa, Kļimčonoks no neaizslēgta drēbju

skapja nozadzis bikses 35 ls vērtībā un

naudas maku ar 32 latiem. Pie aizturēša-

nas Kļimčonokam bijis mugurā Baldiņa

krekls un atrasta policijas palīgdienesta
amata nozīmei līdzīga rokas lenta ar uz-

krāsotiem iniciāļiem P. D.

Pienākts velosipēda zaglis.

Aizturēts 32 g. v. A. Nikitins no dzir-

navu ielas 15, kas apvainots N. Michailo-

vam piederošā velosipēda zādzībā. Kā jau

ziņojām, N. Michailovam divritenis no-

zagts 7. jūlijā, Dubrovina dārzā.

Ārstu palīdzība un dežurējošās
aptiekas.

Šonakt no pīkst 10 v. slimo kasu dalībnieku,

valsts darbinieku un visu pilsētas iedzīvotāju pie-

ņemšanai steidzamos un neatliekamos gadijumos

dežūrēs ārsts Sega 1 s, Viestura ielā 22, tālr.

2695.

Ārstu nakts dežūrēs sākas pīkst. 10 vakara un

beidzas pīkst. 7 rītā.

Šonakt qo pīkst- 9 v. medikamentu izsniegšanai

dežūrēs Vecā aptieka, Saules ielā 37; JaonbūTē,

— šonakt no pīkst. 9 v. dežūrēs Za J es ka aptie-

ka, Raiņa ielā 107, tālr. 2522.

«DAUGAVAS VĒSTNESIS» Nr. 162.
Trešdien, 17. jūlija 1940, g
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Auto katastrofā smagi
ievainotičetri braucēji

, Uz Rēzeknes - Viļēnu lielceļa vakar
notikusi smaga autokatastrofa, kurā smagi
cietuši vairāki braucēji. Mašīna, ko vadijis
G. Borts, 15. km no Rēzeknes, vēl ne-

noskaidrotu iemeslu dēļ, ieskrējusi ceļa
kreisā pusē esošā grāvī, pie kam visi brau-
cēji izsviesti laukā. Smagāk ievainota Me-

lānija Savickis, Viktors Rcbeniks un Sio-
nija un Jevdokija Kitovi. Tie nogādāti
Rēzeknes Sarkana krusta slimnīcā. Ka-
tastrofas iemeslus noskaidro vietējā poli-
cija.

— Sakstagalas pagastā Kusu cie: 1
vakar plosijusies stipra vētra ar Itetur l-

zēm. Negaisa laikā zibens iespēris T< te-

ja Cvetkovska dzīvojamā māj", ri

uzliesmojusi un nodegusi 3 . : \m.

Trešdien, 17. jūlija 1940. g.
«DAUGAVAS VĒSTNESIS» Nr. 162. 5

Latvijas Sarkana Krusta 5-klas!Rās naudas loterijas Nr. 45
111. klases izlozes (no 11.-13. juliļam 1940. g.)
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NPCIMIMS Neomins —
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J
ar Neomina augstvērtīgo barības

v jeļu saturu atzinīgi atsaukušies daudzi mūsu ievē-

IVlļenn pagasta valde
1

izdos jauktā izsolē
š. g. 23. jūlijā pīkst 14 Vijēnu pagasta j

Enamā
(2 km no Viļānu stacijas)

Viļēnu pagasta namā saimniecības ēkas I

I jaunbūves darbus ļ

(Drošības nauda Ls 500,—w |
Tuvākas ziņas Viļēnu pagasta valdē.

BRIĢU PAGASTA VALDE ļ
V 1940. g. 2. augustā, pīkst. 12, Briģu pagasta valdes namā. Izdos r

| PlUTIShfi SfIGĒMSIBA ļ
T Ausek]a 6-kI. un Briģu 4-kl. pamatskolu ēku remonta r

7 darbus. 4
i*

Darbu kārtība pēc iepriekšējo maksas aprēķ. datiem Ls R.096,34. V

4 Nodrošinājums Ls 609,63, kas iemaksājams pirms sacensības sā- 4
V kuma pagasta valdes kasē. V

/ Ar datba apstākļiem un maksas aprēķiniem var lepazīties pagasta valdes J
k kancelejā pirmdienās un piektdienās no pīkst. 9 — 15. ?

V Pagasta vecākais: Ed. Buļs. v

j
Sekretāra v. p. i.: O. Kudrickis. \

IZDODAMS

3 istabu dzīvoklis

Grīvā, Krustpils ielā 2-a.

MEKLĒ

2 — 3 ist. dzīvokli,
Jaunbūvē. Pied. Sigul-
das ielā 5, dz. 2. R. S.

0

PAZIŅOJUMS. Nr. 706./40.

Daugavpils apgabaltiesas Daugavpils 2. iecirk-

ņa tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilproc. lik. 1177.

p., paziņo ka 1940. g. 26. jūlijā, no pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Rīgas ielā 41, 1. atklātā izsolē pārdos
Mov»a Sverdlova kustamu mantu, sastāvošu no

galantērijas precēm un novērtētu par Ls 320,20.
Izzināt mantu sarakstu, novērtējumu un apska-

tīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā,

Tiesu izpildītājs: (Paraksts).

PAZIŅOJUMS. Nr. 705./40.

Daugavpils apgabaltiesas Daugavpils 2. lecirk-

ņa tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilproc. lik. 1177.

p., paziņo ka 1940. g. 26. jūlijā, no pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Rīgas ielā 34, 1. atklātā izsolē pārdos
Masas Muravičs kustamu mantu, sastāvošu no fli-

ģelklavierēm un novērtētu par Ls 250,—.

Izzināt mantu sarakstu, novērtējumu un apska-
tīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā.

Tiesu izpildītājs: {Paraksts).

PAZIŅOJUMS. Nr. 548./40.

Daugavpils apgabaltiesas Daugavpils 2. iecirk-

ņa tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilproc. lik. 1177.

p., paziņo ka 1940. g. 26. jūlijā, no pīkst. 10 rītā,

Daugavpilī, Alejas ielā 53, dz. 5, 1. atklātā izsolē

pārdos mir. Jose]a-Šlnma Riča mant.mas. knstamu

mantu, sastāvošu no mēbelēm, patvāra, metēja un

kažoka un novērtētu par Ls 270,50.
Izzināt mantu sarakstu, novērtējumu un apska-

tīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā.

Tiesu izpildītājs: (Paraksts).

PAZIŅOJUMS. Nr. 548./40.

Daugavpils apgabaltiesas Daugavpils 2. iecirk-

ņa tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilproc. lik. 1177.

p., paziņo ka 1940. g. 26. jūlijā, no plksL 10 rītā,
Daugavpilī, Aizsargu ielā Nr. 67, atklātā Izsolē

pārdos mir. Joscļa-Šloma Riča mant. mas. kustamu

mantu, sastāvošu no mūra veikala noplēšanai un

novērtētu par Ls 1000,—.

Izzināt mantu sarakstu, novērtējumu un apska-
tīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā.

Tiesu izpildītājs: (Paraksts).



Ieguvums

jaunādzīvē
Padomju Savienības tautas komisāru

padome nolēmusi karēļu — somu re-

publikas galvas pilsētā Petrozavodskā

vēl šogad atvērt universitāti. Tanī būs

vēstures, filoloģijas, fizikas, matemāti-

kas, bioloģijas un ģeogrāfijas fakultā-

tes. Karēļu — somu republikas tautas

komisāru padome nolēmusi atvēlēt

1.580.000 rubļu universitātes un studen-

tu vajadzībām un zinātnisku līdzekļu

iegādei. Šogad universitātē uzņems ap

420 studentu.

KarēJijas rietumu daļa agrāk ietilpa

Somijā, austurumu daļa — SociaJistisko

Padomju Republiku Savienībā. Pēc So-

mijas un Padomju Savienības kara Karē-

lija iesaistīta Padomju Savienības likte-

ņos. Arī daļa somu, kas dzīvoja piero-

beža, karam beidzoties, vēlējās saistīt sa-

vu nākotni ar Padomju zemi. Tā arī

notika, un tā tagad nodibinājusies somu-

karēļu soeialisti&kā republika.

Karēlija ir zems, viļņains līdzenums.

Lieli purvi, lieli meži, daudz ezeru. Pn>

centuali Karēlijā tikai trešā simtdaļa ze-

mes kultivēta — 3 proc., 61 proc. mežu,

3(> proc. — nederīgas zemes, bet visa šī

teritorija atrodas starp Ladogas ezeru

dienvidos un Balto jūru ziemeļos, tā tad

stratēģiski svarīgā zemes šaurumā, kur

sastopas Skandināvijas intereses ar Pa-

domju Savienības interesēm. Karēlija

tāpēc smagi pārdzīvoja arī karu.

Somu — karēļu republikas galvas pil-

sēta ir Petrozavodskā, Oņegas ezera tuvu-

mā. Līdz pagājušā rudens karam tanī

bija vairāk kā 30.000 iedzīvotāju.

Karēļu mājas ir vienkāršas, vienkār-

šas kā pati kareļu dzīve tīrumos un pļa-

vās. Galvenā nodarbe — zemkopība.

Mežainos apgabalos kareļu blakus nodar-

be ir deguta un darvas tecināšana. Dedzi-

na arī ogles.
Ar Karēlijas iekļaušanos Padomju Sa-

vienībā tā ieguvusi ļoti daudz. Skolas. Sa-

va universitāte.

Ect ka rnsA<? snrnr — kure-

ļu republikā lielākos apmēros attīstīsies

rūpniecība.
Mežainie apvidi rūpniecībai ļoti node-

rīgi, meži — izejviela. Somu — kareļu

republikas organizēšanās darbs tikai sā-

cies, bet. cik var spriest pēc laikrakstu

ziņām, Padomju Sociālistisko Republiku

Savienības Trešajā celtniecības piecgadē

piedalās ari šī jaunā republika. Tā somu-

karelu republikas pilsoņiem nodrošināts

pastāvīgs darbs un iztika, un viņi tāpat
kā citas republikāniskas tautas cels sev

drošu, labāku nākotni.

Karš un miers

Vl.Majakovskis.

Jums labi. Mirušie brīvi no kauna.

Naids nav

pret kritušiem slepkavām spēkā.

Mazgāta tīrākā veldzē, bez jauna,
dvēs'le, kas šķīrās no grēka.
Jums lobi.

Bet mai:, lūk, caur ierindu ski.ļir,
Caur guni, kas zvī|a,
kā aiznest tiem sirdi, kas dzīvi?

Atkāpšos .spējš —

un — pēdējās druskas no mīlas

uz mūžu grims atvarā brīvi.

Kas viņiem — mājās kas pārnāk,
ir mūsējo sāpes un mokas?

Tie negrib

dzejisko saldvārdu žūžu.

Viņiem — uz divām kājām no koka,

gan Jau kā noklibot mūžu!

Baidies! Gļēvulis! Ātri var nošauti

Bet tā

kaut verdzībā — nīksi piecdesmit gadu!
Meli!

Es zinu: ir triecienā spējā,
lūk, būšu es pirmais!
Xi varonis,
drosmei kas rados.

O, kas gan aicināts nākotnes zvaniem
neizies cīņā, kur rīts lāsmo spulgs?
Visi!

Bet es, —

sen virs zemes viens,
nākošo taisnību tulks,
priecājos šodien!

Ar veselu sirdi

es protu, protu taisnību teikt
Lfik, balsī, kas katram skars dzird»,

caur troksni, caur šāvienu dārdiem,
ar cilvēka balsi varu jūs sveikt.
Bet vēlāk — kaut nošaujiet,
sieniet pie staba,
es palikšu sejā tāds pats!
Gribiet?

Lai iešaut ir labāk

līmēšu dūzi pie pieres,
Skaidrāk lai saredz to skats!

Atdz. A. Šm.

KĀ SARKANARMIJA SALAUZA

Mannerheima līniju

V. JEŠŪRINS.

«Mannerheima līnija» ir dokumentāla

filma, kas uzņemta tieši frontē. Padomju

kino chronikas operatori pārgāja robežu

reizē ar Sarkanarmijas cīnītājiem; opera-

tori atradās uz karakuģiem un filmēja de-

santa izcelšanu; operatori lidoja līdz kau-

ju lidmašīnās un fotografēja pretinieku

spēkus no gaisa; līdz ar sapieriem operato-

ri ložmetēju ugunīs līda pie ilgi apšaudī-
tiem uguns punktiem un filmēja nocieti-

nāto vietu uzspridzināšanu.
Filmas demonstrēšana ilgst gandrīz

divas stundas, un katru sekundi uz ekrā-

na rodas jauni skati. Notikumi seko noti-

kumiem, un nekas neatkārtojas.
Tikai vienu gan skatītājs nedabū re-

dzēt: — operatorus, kas šo filmu uzņēma.

Tāpēc nododu lasītājiem dažas piezīmes
no mana darba bloka.

Padomju kino chronikas pusotrtonnīgā
mašīna sakārtota kaujas gatavībā. Pie stū-

res sēd šoferis, komunistiskās jaunatnes
savienības loceklis Makarenko. Viņš katru

mirkli gatavs doties uz priekšu — līdzi

karaspēkam. Bet kad mūsu pulki devās

uzbrukumā, es tūliņ sapratu, ka braucot

savā mašīnā varēšu uzņemt tikai karavīru

pēdes, bet ne kaujas. Tāpēc paņēmu 500

metru filmas, sarunāju ar Makarenku, ka

mašīna brauks uz priekšu, un pats izlēcu

no tās. Pa ceļa malu sāku skriet garām ka-

ravīriem
,

— uz turieni, kur bija visvaja-

dzīgāko.
Baltsomu dzeloņdrāšu žogi sarauti.

Pirmais pretinieks, ko sastapa Sarkanar-

mija — mežs un mīnas. Nepieņemdami

kauju, baltsomi slēpjas biezos mežos un

no turienes bandītiski medī mūsu cīnītā-

jus. Sarkanarmieši uzduras ceļā rūpīgi
aizmaskotām mīnām. Kāda sprāgstoša mī-

na ievaino man pa priekšu ejošu sarkan-

armieti. Ar roku saspiedis brūci, mirsto-

šais cīnītājs vēl izdveš:

— Cik sāpīgi mirt bez cīņas, mirt no

mīnas... Ja jau jāmirst, tad labāk atklātā

cīņā.. *

Kino operatora piezīmes uguns josla

Šodien pirmo reizi filmēju lielu kau-

ju. Kopā ar divizijas komisāru un brigā-

des komandieri Veščevu braucām uz

priekšējām pozicijām. Pie Pompolas cie-

ma, divu ceļu krustojumā, pāri mums sā-

ka svilpt lodes. Brigādes komandieris ie-

saucās:

— Metaties laukā no mašīnas!

Guļu sniegā. Bet brigādes komandieris

ātri izprata stāvokli. Pavēlējis komisāram

līst uz labo pusi un sacelt karavīrus uz-

brukumam, pats viņš, mazliet pieliecies,

aizskrēja pa kreisi. Es tai brīdī uzņemu

viņu filmā
. ..

Komisārs tuvojas cīnītāju ķēdei. Re-

dzēdami savu kaujas komisāru, karavīri

pieceļas un skriešus dodas tuvāk ienaid-

niekam. Es ātri steidzu filmēt skrejošos

cīnītājus. Zib tērauda galvas segas un

durkļu asmeņi. Svilpodamas un šņākda-
mas lodes urbjas sniegā.

— Ješūriņ, ej atpakaļ! — komisārs man

uzsauc. — Nav tavs pienākums līst pašā

peklē!
Bet ko tagad nozīmē «ej atpakaļ», kad

visur te ir fronte. Tāpēc sekoju komisā-

ram. Cerībā ieraudzīt pretinieku un to

uzņemt, uzmanīgi veros tālē. Bet ienaid-

nieks ir viltīgs. Liekas, ka tas saaudzis ar

zemi. Bet tad pie kādas priedes, kā no ze-

mes izlīduši, pēkšņi izaug divu baltsomu

stāvi. Tas notiek tik pēkšņi, ka es apjuku.
Par vēlu viņus ierauga arī komisārs. Lie-

kas, ka nupat, nupat somi raidīs uz mums

ložu krusu no saviem rokas ložmetējiem.
Un būtu laiduši arī, ja vien tikpat negai-
dīti no sniega neizaugtu sarkanarmietis

baltā ķitelī. Veikli aizmetis rokas granātu,
drošsirdis atkal pazuda. Viņš mūs izglāba
no drošas nāves. Bet mums pat neizdevās

uzzināt šī drošsirdīgā, varonīgā cīnītāja
vārdu.

Bai kaujā mūsējie sagūsti ja divus virs-

niekus. Tos vajadzēja steidzīgi nogādāt
stabā. Es tieši rīkojos braukt uz turieni,
lai pārmainītu filmu un piedāvājos aizvest

arī gūstekņus. Tā mūsu astoņu smago ma-

šīnu karavane devās sniegainajā ceļā.
Braucam gandrīz vai taustīdamies. Au-

tomobiļu prožektori nodzēsti. Visapkārt

dziļa tumsa. Pēkšņi abi virsnieki sāk

kliegt: — laikam cerēdami, ka tos sadzir-

dēs somi. leteicam klusēt — neklausa. Nā-

cās piedraudēt ar ieroci, — tikai tad ap-

klusa.
*

Ļoti grūti filmēt mūsu smagās artilē-

rijas šaušanas momentus. Lielgabali dārd

tā, ka zeme dreb, bet lielās priedes līgojas
kā meldri. Vēl grūtāk uzņemt zempreti-
nieka uguni traucošos tankus.

Vakar es redzēju, kā Ļeņina ordeņa
123. divīzija salauza «Mannerheima» līni-

ju.
Pēc artilērijas sagatavošanas, kaujā

devās tanki. Katra tanka aizmugurē bija

pierīkota tērauda plāksne, uz kuras nogū-
lās 5—6 sapieri baltos ķiteļos. Rokās vi-

ņiem bija sprāgstvielu lādiņi. Reiz arī

man izdevās līdz ar mūsu cīnītājiem no-

kļūt pie nocietinātiem ilgstošas apšaudes

punktiem. Es uzņēmu skatu, kā bezbai-

līgie sapieri, noslīdējuši no tērauda plāk-

snes un cieši piekļāvušies sniegam, vilka

sev līdzi kastes ar spridzināšanas vielām.

Viņi nokļuva līdz nocietinājumam un pēc
tam laimīgi atgriezās. Pēc tam tur, kur bi-

ja atstātas sprāgstvielas, atskanēja tāds

sprādziens, it kā būtu^ eksplodējis vulkāns.

leeju ieņemtajā nocietinājumā. Plaša

telpa. Gar sienu gultas. lekārtots arī

ūdensnovads, elektrība. Redzams, ka balt-

somi nedomājuši tik ātri no šejienes aiziet.

Kaktā stāv pianino, mētājas tukšas vīna

pudeles. Te dzīvojuši virsnieki. Pa ložme-

tēja spraugu sienā spiežas iekšā gaisma.

Kāds no mūsējiem iebāza spraugā slēpi.
Tikai galiņš palika laukā. Lūk, cik biezas

ir nocietinājumu sienas.

Salauzuši Mannerheima līniju, mūsu

cīnītāji traucas tālāk. Dzirdami saucieni:

— Uz Vīborgu! lenaidnieks jānomāc

pilnīgi!

Pa ceļam otra nocietinājuma josla.

Ceļos sagāzti simtiem koku. Bet sapieri

turpina lieliski strādāt. Viņi iet pa priekšu
un tīra ceļus.

Meža aerodromā mechaniķi piestiprina
lidmašīnām bumbas. Lidoņi steidzas pie

saviem ērgļiem. Grimdami līdz gurniem

sniegā, kājnieki neatlaidīgi iet uz priekšu.
Katrs cīnītājs tērpts baltā ķitelī. lenaid-

nieks nav redzams. Tikai sniegā plīstošās
granātas un karavīru bargās sejas liecina,

ka te ir kaujas līnija un ka ienaidnieks at-

rodas tikai dažu simtu metru attālumā.

Es pielīdu pie kāda ciņa un uzmanīgi pa-

cēlu galvu. Tikko gribēju nospiest aparāta

pogu, pāri galvai nosvilpa lode. Apgūlos.

Apskatijos. Atkal mazliet pacēlos. Atkal

lodes svilpiens. Aizlīdu uz citu vietu. Li-

kās, ka te nav tik bīstami. Sadūšojies, no-

metos uz ceļiem un uzņēmu somu aizde-

dzināto Vīborgu.

Atgriežoties no frontes, mēs uzmanīgi
vedām filmu, uz kuras bija izdevies uz-

ņemt diženās Sarkanarmijas nemirstīgos

varoņdarbus! Cīnītāji spieda mums rokas,

vēlēja laimīgu ceļu. «Ogoņok.»

Kinooperatori Ješurins (pa kreisi) un Kogans fron-

tē. (I. Ozerska uzņēmums).

Nocietinājums Mannerheima līnijā, ko sagrāva Sarkanarmijas artilerija. (P. Troškina uzņēmums).

Tērauda plate ar šaujlodziņiem. Uzņēmumā redzamas Sarkanarmijas lielgabalu lādiņu ierautas plai-
sas (P. TroškLna uzņēmums).

Trešdien, V7. jūlija 1940, g.
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TĀLRUŅI ABONĒŠANAS MAKSA ar piesūtīšanu! I msn. U 1.80, 3 mfa.

REDAKCIJA, KANTORIS un EKSPEDĪCIJA Daugavpilī, Vienības namā Atbildīgam redaktoram 2493 Ls 5,-, 6 min. Ls 9,50, 12 mēn. Ls 18,-. Ārzemis 1 min. ls 3,6».

IrA*f Pasta kastīte 124. Tek. reķ. pastā 5937, Latvijas Kredītbankā, Daugavpils Redakc. sekret., lauku nod., redaktoram 2494 SLUDINĀJUMU MAKSA Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes, Abrenet*

_

r\i trc TAITIC

nodala 182. Telegr. adr. Daugavpilī Vēstnesim. DARBA LAIKS redakcijai Ārzemim, pilsitu nod., informatoriem - ' 2501 Ilūkstes, Jēkabpils, Madonas un Valka» apriņķu sludinājumiem:

Atbildīgais redaktors — ĀDOLFS TALCIS
no pulksten 8-13 un 20-22, kantorim un ekspedicijai no pulksten 8-20 Tālsarunāc« un pielikumam «Mana Sita» ■ • • • 2496 priekšpusi Ls i,-, teksta daļā 60 santimu, bet sludinājums!

bdeveja -Daugavpils Latvieiu biedriba. lespiedusi RĪGAS NODALA? vaditājs runājams no pīkst. 9-12. Blaumaņa ielā 38/40, Sludinājumiem, kantorim un sportam 2585 daļā 20 santīmu vienslejigu petitrindiņu vai ««•

JUS «Bota» Paugavpilsn. Daugavpili,Vienibas nftma. tālr. 30245, bet no pulksten 12-14 Blaumaņa ielā 28, dz. 8, tālr. 30587. Ekspedicijai
2905 Pārējā Latvija eludir.ājumi par 50 procentiem dārgāki.

«DAUGAVAS VĒSTNESIS» Nr. 162.6


	Daugavas Vēstnesis no. 162 17071940�㈱�怀�
	Title
	Tautas draugi un ienaidnieki
	1.179.694 darba ļaužu balsu� �ᄀ�
	Saeima sanāks 20. vai 21. jūlijā�찧瀤찧Ȁ���㈳'値찧℀�退
	Būs likums par korupcijas apkarošanu��Ā�ĵ
	KO VAKAR LĒMA MINISTRU KABINETS�頤찧頤찧
	SLĒGTAS STUDENTU KORPORACIJAS���衂
	Tā aizgāja valsts nauda�堤찧堤찧Ȁ���㘱
	Paziņojums ievelētiem Saeimas deputatiem�衂惺衂ფ衂衂��
	Aptieku koncesijas piešķirs pašvaldībām�$찧$찧゙衂나衂䃰衂⃰衂��
	Ārsts���連衂
	Māksla pauž uzvaras prieku��衂삖
	A. Skroderis — Rēzeknes pedagoģiskā instituta direktors�쁆衂ꁆ衂����������
	Padomju mākslai veltītas gaviles�襂萦찧Ԁ���㔳ㄷ
	Plaši darba nodomi lauksaimniecības izveidošanā�萦찧萦찧Ԁ���㔳
	Palielināts jaunuzņemamo studentu skaits�찧찧ᄀ�送�찧
	Piezīmes un vērojumi Krustpilī�襂��������&찧&찧倬
	Pagastu sekretāru sanāksme��灡襂襂ၢ襂襂
	Ugunsgrēks Stirnienas dzirnavās.�襂倹襂襂쀻襂��
	Hitlera „miera ultimats" Anglijai?
	Prasa autoritaru iekārtu Japānā�쀼襂䀿襂����������
	92,9 PROC. PAR DARBA TAUTAS BLOKU IGAUNIJĀ.�����
	Mazpulki palīdzēs veidot demokratisko valsti��������샣襂
	Atsaukums un apstiprinājums ziņām par Daugavpils piensaimnieku savienību�〰�찧郁襂僂襂恄襂䁰襂��������
	Sports
	Auto katastrofā smagi ievainoti četri braucēji�襂惗襂プ襂×襂샖襂벵襂㠨찧
	Daugavpils
	Ieguvums jaunā dzīvē�ؚ젌됀��������Ĝ詂Ѝ
	Karš un miers
	KĀ SARKANARMIJA SALAUZA Mannerheima līniju�찧Ѐ���㈲㌲,찧
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 5
	Adv. 5 Page 5
	Adv. 6 Page 5
	Adv. 7 Page 5
	Adv. 8 Page 5

	Illustrations
	Untitled
	Kinooperatori Ješurins (pa kreisi) un Kogans frontē. (I. Ozerska uzņēmums).�譂〟譂쀞譂逞譂怞譂„譂㐮찧
	Nocietinājums Mannerheima līnijā, ko sagrāva Sarkanarmijas artilerija. (P. Troškina uzņēmums).�攀　　㈀　　　㐀戀　　㘀昀　　㘀㜀　　㘀　　㘀攀　　㜀㌀
	Tērauda plate ar šaujlodziņiem. Uzņēmumā redzamas Sarkanarmijas lielgabalu lādiņu ierautas plaisas (P. TroškLna uzņēmums).�搀　　㘀　　㈀　　　㘀挀　㈀戀　　㘀攀　　㘀㤀　　㘀愀　　　　㈀挀　　㈀　　　㘀


