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Kas ir Latgola.

Latgolā sastov nu trejim agrokos Vitebskas guber-

ņas apriņķim: Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas. Tagad

garajs Ludzas apriņķis ir sadalēts divos dalos: Ludzas

uh Jaunlatgolas apriņķus.

Latvijas plateiba ir 65.791,4 kvadrātkilometri. Lat-

golas plateiba — 15.679,6 kvadrātkilometri. Plateibas

ziņā Latgolā ījam napylnu catūrtū dalu nu Latvijas kūp-

plateibas.

īdzeivotoju vysā Latvijā uz 1933. g. 1. janvāri be-

ja — 1.93L093 cvlvāki. Latgolā — 562.831. Latgolā dzei-

voj gondreiž trešo dala nu vysim Latvijas īdzeivotojim.
Jo nu Latvijas īdzeivotoju kūpskaita atskaitēt Reigu,
kurā dzeivoj ap 400.000 cvlvāku, tad saleidzynojūt ar

Kūrzemes, Zemgales un Vydzemes īdzeivotoju kūpskai-

tu, Latgolā vēl vairok izacel ar sovu bīžū apdzeivoteibu.

Vydzemē uz kotra kvadrātkilometra dzeivoj 17 cylvāki,

bet Latgolā — 35. Gondreiž divi reizes vairok!

Vysā Latvijā (Latgolu īskaitūt) piļsātos dzeivoj
697.625 personas. Latgolas piļsātos dzeivoj ap 90 —

100.000 cvlvāku. Te jopīzeimoj, ka Latvijā tagad par

pilsātu teik skaitēti vysi agrokī mīsteni, kai, pīmāram,
Kdrsova, Viļāni, Preiļi v. t. t.

Pēc nūsadorbošonas Latgolas īdzeivotoji sasadola

tai: 308.969 personas ir nūdorbyndtas lauksaimisteibā,
3.471 — ryupnīceibā, 9.081 — tērdznīceibā, 3.800 — sa-

tiksmē un transportā, 8.212 — dažaidos valsts un paš-

valdeibas īstodēs, 3.300 — breivūs profesiju darbinīki

(advokāti, doktori un taml.), 1.242 — publiskā gigienā
(slimneicos, aptekos v. t. t.), 4.466 — apkolpotoji un

4.855 —"cytos nūsadorbošonos. Itymā skaitā nav īrēki-
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notas tos personas, kuras niko nastrodoj (bogotniki, mo-

ži bārni, veči).
Nu pīvastīm skaitlim radzams, ka Latgolā gondreiž

divi trešdaļas nu vvsim strodojūšīm īdzeivotojim nūsa-

dorboj ar lauksaimisteibu. Rvupnīceibā teik nūdorbv-

nota orkorteigi nīceiga īdzeivotoju dala.

Latgolas īdzeivōtōju

nacionalajs sastōvs.

Latvija ir vīna nu tom pēc lelo pasaula kara nūdv-

bvnotom vaļstim, kuros teik apspīsts nesamēreigi lels

nacionālās mozokumu — sveštautīšu skaits.

Nacionalajs mozokums Latvija ir ari latgalīšu tauta.

Latvijas un Latgolas buržuāzija pīlīk vvsus spākus.

laiž dorbā vysas sapelējušos „kronikas", lai pīrodēt, ka

latvīši un latgalīši ir „vīna tauta", „vīnas motes — Lat-

vijas bārni". Itys uzskots Boltlatvijas buržuāzijā ir lūti

stypri īsasakņojs. Jo varā atsarūn pat vīns utrys

Latvijas un Latgolas revolucionāros kusteibas darbinīks.

Dēl pareizu nacionālos politikas principu nūsprausšonas

un jūs realizēšonas Latgolā, navar byut niko kaiteigoka

par itū uzskotu.

Taišni itys uzskots par „vīnotu tautu un vīnu volū-

du" Padūm'u Latvijas laikā nalove Latvijas komunisti-

skai partijai pylnā .mārā, tai, kai tys beja īspējams, iz-

raisēt Latgolas dorba laužu revolucionārā enerģiju.

Taišni tamdēļ Latgolas nacionālos atsvabynošonas

lozungu spēja tai stypri izmontot Latgolas buržuāzija.
Ar ito lozunga paleidzeibu jei pīsaistēja Latgolas. dorba

laužu vīnu dalu pi sevis, pi sovas kontrrevoļucionaros

politikas.
..

,«•..'.;•••
: -.y&£

Nav myusu nūlyuks itymā sakareibā apskatēt leni-

niskds nacionālos politikas principus. Te apsarūbežosim

vīneigi ar konstatējumu, ka latgalīšim ir vysas tos pa-

zeimes, kuras vajadzeigas, lai nūteikt, vai zynoma ļaužu

grupa ir vai nav atsevišķa tauta. f.
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Latgalīšim ir sova atsevišķa volūda. Latgalīšim Lat-

golā ir sova teritorija. Tai pat jim ir pavvsam cvtaida,
nakai Jatvīšim, ekonomisko dzeive. Cīmu sistēmu Lat-

vijā gondreiž napazeist, bet Latgolā jei ir voldūšo. Lat-

galīšim ir ari sova īpatnēja psihiska struktūra, kas jūs
krasi šķir nu latvīšim. Itei psihisko struktūra izapauž

īpatnējā latgalīšu tautas kultūrā. Byutu līki aizrodēt

v"ysim zvnomū faktu, ka latgalīšim ir ari sova īpatnēja
atteisteibas vēsture. -' iv

Ni ar kaidom vēsturiskom un volūdnīciskom mahina-

cijom Latvijas buržuāzijai naizadūs aizmaskot un apslēpt
tū faktu, ka Latvijā leidz ar krīvim, ebrejhn, pūlim v. c.

tauteibom teik apspīsts ari taids nacionalajs mozokums,

kuru sauc par latgalīšu tautu. Naleidzēs te ari Latgolas

jaunizcaptūs kundzēnu un kulaku zvērēšona uz kotra

štvura, ka „mes asam latvīši".

Latgalīšu porlatviskotoji ar gudru zinu konzekventi

slēp šovos statistiķos latgalīšu tautas īdzeivotoju skaitu

Latvijā. Nikur, nivīnā tautas skaitēšonā latgalīši kai at-

sevišķa nacionāla vīneiba nafigurej. Lai dabot patīseibai
daudz moz tyvu stovūšu latgalīšu skaitu, jotaisa taidu

aprēķinu.
Saskaņā ar Latvijas valsts statistiskos porvaldes grd-

motā «Latvijas statistiskā gada' grāmata 1932." publicē-
tim datim, Latgolā dzeivoj 307.838 latvīšu (kūpā ar lat-

galīšim). Nu ito skaita ir joatjam Latgolā dzeivojūšūs

(38.496) lutarus. Palīk Latgolā 269.341 Jatvīts-katols", —

kai soka Latvijas buržujisko statistika. Storp Latgolā

dzeivojūšīm latgalīšim ļutaru ticeibā dzymušūs gondreiž

nav, bet jo ari ir, tad lūti moz. Taipat storp Latgolas lat-

vīšim gondreiž nav dzymušu katoļu. Bez to, jojam vārā,

ka Boltlatvijas. statistika pīdareibu pi zynomas bazneicas

nūteic vineigi pēc to, kaidā ticeibā zvnoma persona ir

kristēta, nasainteresejūt par jos tagadejom atteiceibom

pret bazneicu un reliģiju. Vysu tū jamūt vārā var pus-

leidz druši apgolvot, ka dabotajs skaitlis (269.341) dūd

mums Latgolā dzeivojūšūs latgalīšu patīsū skaitu. Cik

latgalīšu dzeivoj Latvijas piļsātos un uz
- laukim, tū "nū-

teikt var tikai apmāram. Augšā pīlītoto metode dēļ Kūr-

zemē, Zemgalē un Vydzemē dzeivojūšūs latgalīšu skaita
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tiūteikšonas nader. Tys tamdēļ, ka mynātūs apgobalūs ir

dīzgbn provs skaits latvīšu — katoļu. Sevišķi tys sokams

par Kurzemi un Zemgali.
Pēc pavērsa aprēķina tūmār jāsoka, ka Latvijā dzei-

voj (īskaitūt ļūti kusteigu un ar statistiku grvuši aptve-

ramu kolpu un dažaidu amatnīku masu) vvsmoz ap

50.000 latgalīšu._
Vysā Latvija tai tad latgalīšu tauteibas īdzeivotoju

ir drusku vairok par 300.000 cylvāku.

Tai ar buržujiskos statistikas mahinacijom teik ap-

slāpts vyslelokajs skaita zinā Latvijas nacionālais mozo-

kums — vasaļa latgalīšu tauta.

Jo nu latvīšim atskaita latgalīšus, tad Latvijā latvīšu

tauteibas īdzeivotoju ir ap vīnu miljonu. Tys nūzeimoj,

ka storp Latvijas īdzeivotojim ir gondreiž 50 proc. mino-

ritatu, t. i. nalatvīšu. •firVvanr ,- 'mmīr~-

Latvijas īdzeivotoju nacionālais sastāvs pēc 1930. g.

tautas skaitēšonas beja taids:

Latvīšu (latgališus īskaitūt) 1.394.957

Vocīšu '• 69.855

Lelkrīvu •
• 201.778

Boltkrīvu 36.029

Ebreju 94.388

Pūlu v 59.374

Igauņu 7.708

Lītovīšu 25.885

Cytu tauteibu • .'. 8.56$
Nanūskaidrotas tatttcHw^:^^^^ļ|^^y''» .-• • 1.605

•>'* KfipāT: 1.900.045

Golvonos Latvijas minoritātes, bez latgalīšim, kai ra-

džam, ir: vocīši, lelkrīvi, boltkrīvi, ebreji, pūli; igauni;

lītovīši v. c.

Latgolā dzeivoj lela dala nu vysom Latvijas mozā-

kumtauteibom. Vocīšu Latgolā dzeivoj — 1.037; lelkrīvu

(golvonā kārtā senejūs reliģiskus emigrantu pēcnācēji —

vacticeibnīki) — 148.515; boltkrīvu — 22.306; ebreju *~

28.704, pūļu — 29.698 v. t. t.

Saleidzynojut ar Latvijas maštabim, tās ir miļzeigas
cvttautīšu masas, kuras apspīž un izsyuc Latvijas bur-

žuāzija un jās Latgolas padēkli.



9

Kai nūsadybynōja Boltlatvija.

Grybādama slēpt sovas diktatūras rībeigā seju, Lat-

vijas un Latgolas buržuāzija lūti bīži līlejās, ka tagadējā

Latviju nūdvbvnojuse poša Latvijas tauta. Voldūšo Lat-

vijas fašistisko buržuāzija par kotru cenu grvb īstostēt

darba laudim, ka itei īkorta ir nūdybynota pošas tautas

gryutos ceinos, ka dorba lauds jū ir gribējuši un gaidē-

juši. - ? t^/iaHßv''' •

Tī ir Latvijas valdnīku un jūs stērbeļu laizētoju un

tintes kolpu bezkauneigi maly. Kotrys Latvijas un Latgo-

las dorba cvlvāks labi zyna, kaii nūsadybynoja, kai „to-

pa" kungu Latvija.

Pi tagadējos bogotnīciskos Latvijas šyupela stovēja

navys Latvijas dorba tauta, bet gon Eiropas un, Amer-

ikas imperiālisti. Vvsteišokā un patīsokā vorda nūzei-

mē — ar Vocijas štykim, Anglijas kara kuģim, Amerikas

naudu un apģērbu nūsadybynoja Latvijas „naatkareigo"

republika!

1918. goda 18. novembrī, kad Reigas teātrī tyka iz-

sludynota „breivo" un „naatkareigo" Latvija, vysa Lat-

vija un Latgolā atsaroda zam vocīšu imperializma nogld-

to papīža. Un tūmār, nasaverūt uz vocīšu karaspāka
atsarasšonu Reigā un šausmeiigu teroru pret kotru prog-

resivokū dūmu un ceņtīni (nimoz jau narunojūt par ašno-

jū teroru un korotovu režimu pret revolucionarū kustei-

bu) «Latvijas valsts", nūsadybynoja pilneigi atkloti, hu

vocīšu armijas vadeibas nasaslēpūt. Tys vīn jau nūzei-

moj, ka vocīšu militāristi lobprdt pīlove Latvijas reak-

cionārai buržuāzijai spēlēt
„
valsts dybynošonas" komē-

diju. Itei spēle vocīšu imperialistim na tikai nabeja bei-

stama, na tikai naapdraudēja vocīšu baronu kundzeibu

Latvijā, bet taišni ūtraidi — vilhelmisko Vocija taišni be-

ja īinteresēta taidas Latvijas nūdybynošonā.

Tagadejī Latvijas un Latgolas varas veiri bīži vīn

līlejās, ka jī dybynojuši valsti ar lelom gryuteibom, cīz-

dami vojošonas. Šūs Boltlatvijas kungu mālus atmaskoj

tūreizejajs Vocijas kēneņa vajdeibas prīškstovs Latvijā —

Vinnings. Sovā gromotā par Vocijas austrumu politiku
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Vinnings, storp_ cytu, stāsta lūti interesantas lītas par
apstāklim, kaidūs tyka nūdybynāta tagadējā Latvija.

„Gondreiž kotru dīnu, — roksta Vinnings, — Latvijas

partiju vodūni nūturēja sovas slapyna:s sapulces (runa īt

kai par buržuju, tai ari par sociāldemokrātu lideru sa-

pulcēm — K. M.), kurās ari es vairākas reizes pīsadalē-
ju (!). Sasaukdami sapulces, šī veiri izstatēja sorgus 112

lias un pi sapulces mājas īejas".

- Tolok šima pat gromota skaitam taidu.Vinninga līcy-

nājiunu;- : w; .arftsH' /:uf ,>' v .
>

...

„Es beju par tū ryupējīs, lai šās sēdes nivīns natrau-

cej. Bet pošim latvīšim par tū es, prūtarns, niko nasa-

cēju, lai) jūs napadarētu nauzticeigus un naatjemtu jīm

romantikas un pīdzeivājumu ilūzijas".
Vot kai „ceinējās" un „uzuperējās" Latvijas dybyņo-

tāji. Vācijas armija apsorgāja tās sēdes, kurās jī sprīde

par „sovas valsts" organizēšonu! ļ(^*s?^T^
Par šū Vinninga grāmotu Latvijas varas veiri nagryb

pīminēt.

Vyss tys līcynoj, ka Vācijas valdeiba vysaidim lei-

dzeklim pabalstēja Latvijas buržuāziju „sovas valsts"

dybynāšonas dorbā. v

Vācijas kēneņam buržujiskā Latvija tūlaik beja taipat

vajadzeiga, kai tagad Hitleram ir vajadzeiga fašistisko

Latvija. Vācijas kēnena sulaini labi saprota, ka nūsa-

styprynojūt Baltijas jyuras austrumu pīkrastē (Lītovā,

Latvijā un Igaunijā), jī spēs dūt pretsitīni sovim konku-

rentim vokorūs — Francijai un Anglijai, bet golvonajs —

spēs pajemt sovās rūkās iniciativi ceiņai pret Padūm'u

Tei ir taišni tei posa politika, kuru pošlaik pīkūp hit-

leriskā Vācija Latvijā un cytās Baltijas valstīs. Ari poš-
reiz Ulmans, reikādams 15. maja apvārzumu un dybyno-
dams Latvijā atklātu fašistisku diktatūru, izpylda Vācijas
vēlēšonūs. Ari tagad, tai pat kai 1918.—1919. g. g., Lat-

vijas tautiskūs diktatoru kabatos skan vācīšu zalts un aiz

jūs mugoras radzams vācīšu baronu malnajs susātivs.

Ari Vocijas intereses Baltijas yalstīs ir palykušas tās_ po-

šas. Hitleriskā Vācija na slikšok par vilhelmiskū Vāciju
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prut nuperkt možus vaļstenu buržuāziju un pidabot ju

organizējamā, pretpadūm'u intervences blokā.

Latvijas nūsadybynošona, kai zynoms, nūtyka taišni

tad, kad vysa pasaula buržuāzija nu vysom pusēm īleņce

Krīvijas dorba laužu nūdybynotū sociālistisku valsti. Kai

plēseigi zvēri vysu zemu imperiālisti feruka vērsā Pa-

dūm'u zemei un gribēja asnī nūsleicynot proletariāta dik-

tatūru. Un vot, Latvijas teritoriju Vocijas\mperialisti iz-

raudzēja par sovu atspaida punktu, kurā organizēt un nu

kurīnes īsokt intervenci pret dorba laužu valsti.
Vocīšim pīsavīnoja Anglijas, Francijas un Amerikas

imperiālisti. Kotrys gribēja nūsastyprynot Latvijā. Seviš-

ķi aktivi Latvijā uzastoja Anglija. Jei par kotru cenu

gribēja izraut Latviju nu vocīšu īspaida un īviļkt sovā

savīneibā. Bet vysim jim, kai Vocijai, tai ari Anglijas im-

perialistim, beja vīns golvonajs mērķis — nūsastyprynot

Baltijas jyuras austrumu pīkrastē,'pajemt Latvijas tau-

tisku buržuāziju sovā vadeibā un ar jos teišu atbolstu sa-

gatavot vīnu nu pretpadūm'u intervences pūsmim.
Šo mērķa sasnēgšonai Vokoreiropas naudas maisi na-

žāloja leidzekļu. Jī Burtiskā vorda nūzeimē ceņtēs aizrei-

dēt Latvijas buržuāziju ar zaltu..

Dēl ceiņas pret Latvijas proletariāta varu Vocijas im-

perializms deve īrūčus un karaveirus; Anglija deve amu-

niciju un naudu, kai ari syutēja 1919. godā šovus kara

kuģus Reigas bombardēšonai; Amerika syutēja ādamds

vīlās un apģērbu. Vordu sokūt, storptautisko kontrrevo-

lūcija pīlyka vysus spākus, nažāloja nikaidu leidzekļu,

lai sakaut un iznycynot Latvijas dorba ļaužu padūm'u

varu un nūstyprynot Latvijā sovu kunclzeibu i)retpadū-
m'u intervences turpynošonai.

Ar svešu valstu slapkovu paleidzeibu tautisko bur-

žuāzija asnī nūsleicynoja proletāriskā revolūciju Latvijā.
1919. goda 22. majs ir tei vēsturisko "dīna, kad miļzeigs
īnaidnīka porspāks izspīde nu Reigas Padūm'u Latvijas
Sorkonū armiju (latvīšu strelnīkus).. Ar šū dīnu īsasoce

Padūm'u Latvijas krisšona. Šaušmeigas dīnas pordzei-
voja Reigas proletariāts. Dažos dīnos Reigas īlos tyka

nuslapkavoti ap 13.000 strodnīku. Ašņaiņos maja dīnas

Reigā var tikt saleidzynotas vīneigi ar 1871. goda aŠ-
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rjainū maja nedēlu Parīzē. Sovā zvēriskā atrībeibā pret

proletariātu buržuāzija vysur un vīnmār ir vīnaida. Ul-

maņa un ģenerāla Baloža banditi na slikšok par Tjera
un Galife (Parīzes komūnas apspīdēji) slapkovom prota

beņdēt, mācēt un apšaut tvukstūšas un tyukstūšas strod-

nīku šķiras lobokūs dālu un ceinētdju.
Tik pat šausmeigs un žveriskis terors i>utyka vysa

Latvijā.

Latgolā padūm'u vara vēl nūsaturēja leidz 1920. goda

janvaram. Dēl ceinom svareigokos pilsoņu kara frontēs

nu Latvijas frontes tyka atsaukti latvīšu strelnīki. Lat-

golā pret labi apbrūndtom boltgvardu bandom atsaroda

nalela sauvena voji apbrūņotu sorkonarmīšu. Mozī Sor-

konos armijas spāki naspēja apturēt boltos armijas jan-

vāra uzbrukumu. Tai 1920. goda sokumā boltgvardu

vara nūsadybynoja ari Latgolā.
Socēs šausmeigs terors. Arestēja un sove kotru, kam

beja bejuši kaidi navīn sakari ar Padūm'u varu. Tyka

pībdzti pylni cītumi. Latgolā, taipat kai pošreiz, tryuka
cītumu un arestētūs svutēja uz Valmīras koncentrācijas
nūmetni.

Tai dzyma buržujisko Latvija. Jei nūsadybynoja

pret Latvijas tautas nūspīdūšo vairdkuma, pret vysu
dorba laužu grybu.

Tagad Latvijas un Latgolas dorba lauds uz sovas

odas izjyut tū porodu nostu, kū buržuāzija uzlyka jim
Latvijas dybyndšonas laikā. Par kotru Vocijas lādi, ku-

tyka izlaista pret strodnīku-zemnīku varas aizsto-

vim, par kotru margarina mdrceņu un boltūs saldatu

autu pdri tagad Latvijas un Latgolas dorba lauds mok-

soj, un navar beigt izmoksdt Amerikai un Anglijai.

Francijai un Vocijai div- un trejskorteigūs porodus, pro-

centus un procentu procentus.

Latvijas un Latgolas dorba lauds tagad ar sovim

svīdrim samoksoj par tīm īrūčim, ar kurim 14—15 go-

du atpakaļ boltgvardu banditi apsdve jūs tāvus, dālus

un brolus.

Runojut par Padūm'u Latvijas un Latgolas krisšonu.

joatzeimoj, ka te lelu lūmu spēlēja ari Latvijas kompar-
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Tijas padūm'u varas laikā pīlaistos klaidas, sevišķi klaidas

agrārā un nacionālā vaicojumā: moksleiga komūnu dy-

bvnošona, Latgolas nacionālās īpatneibu ignorēšona
v. t. t.

Kū tautiskō buržuazija sūlēja
dorba ļaudim.

Varu šovos rūķos Latvijas buržuāzija sajēme ar

storptautiskd imperializma paleidzeibu. Bet nūturēt va-

ru ar štykim vīn navar. Vajadzēja pīdabot sovā pusē

vysmoz dalu nu pilsātu un lauku dorba laudim. Bet lai

tū pandkt, vajadzēja čertīs pi vilteibas, malym un skai-

stim sūlējumim. ■
Un Latvijas buržuāzija vysu tū ari darēja. Jai seviš-

ķi izpaleidzeiga itymā zinā beja strodnīku nūdevēju par-

tija— sociāldemokrātija. Latvijas, taipat kai cytu zemu

sociāldemokrāti, kūpā ar vvsreakcionarokū buržuāziju
atkldti uzaštdja pret proletariskū revolūciju. Latvijas so-

cialnūdevēji paleidzēja sovai buržuāzijai sakaut strdd-

nīku varu un nūdybyndt buržuāzijas diktatūru. Kad tys

beja izdarēts, jī soka pīlītot vysbezkauneigdkūs mālus

un demagogiju, lai saturēt strddnīkus un zemnīkus

klauseibā kungim un mūdynot un uzturēt jimūs tukšas

nūcejas par laimegu laiku sasnēgšonu buržuāzijas vadē-

tajā valstī. Itī socialnalīši sūlēja strddnīceibai „toJok at-

teistēt buržujiskū demokrātiju" un „ar parlamentariskds

ceinas metodēm mīreigi īaugt socializmā".

Uz šim Judašim un dorba masu nūdevējim balsteida-

mds, Latvijas buržuāzija tad ari soce īmaut un vilkt so-

vūs glumajūs teiklūs pilsātu un lauku dorba lauds.

Plašu demagogiju Latvijas un Latgolas buržuāzija so-

ce dzeit ar lozungim par „tautas breiveibu" „naatkarei-
bu", „atsasvabynošonu nu 700 godu ilgos svešu kungu
vērdzeibas" v. t. t.

Ar itim vdrdim buržuju aģitatori un avīžu rakstētdji

gribēja apslēpt nu masom tū patīseibu, ka vacūs kungu
vītā uz dorba cvlvāka kokla ir nūsasādiiši jauni kungi
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un vērdzynātāji. Itī jaunī kungi nu „pošu tautlšu" vyda,
kai tālāk redzēsim, na slvktok par svešim kungim prūt
syukt dorba tautas svīdrus un asni. Dorba cvlvākam

nav nu svora, kas nu jo dzeislom vej sev* vērves: vai

vocīts un pūļs, vai ari latvīts un latgalīts.
Nu svora ir poša vērdzeiba un apspīsteiba. Bet tei

„breivajā" Latvijā palyka taida pat, kaida beja kēneņa

laikūs, kad, pīmāram, pa Latgolas trvuceigā zemnīka

mugoru doncoja urjadnīka un stanovo nagaika. Latvijā

palyka vyss pa vācam. Kai tolok redzēsim, pēc fašistis-

ko apvārzuma Latvijas un Latgolas dorba laužu saimi-

stisko un politisko apspīsšona ir palykuse vēl gryutoka
un napanasamoka. C^Sž&i^

Taišni tamdēļ jaunī strodnīku un zemnīku izsyucēji
pīlyka daudz pyulu, un izveiceibas, lai apmonēt masas,

lai ar skaneigom frāzēm izmaukt jom šķiras, apzinu ap-

tymsojūšū kuli golvā.

Vyslelokajs un styprokajs kozurs, ar kuru Latvijas

buržuji gribēja pīdabot masas sovā pusē, beja — sūlē-

jums atjemt ntr muižinīkim vysu zemi un sadalēt tū

bezzemnīkim un seikzemnīkim.

Buržuju un jūs kolpu — sociāldemokrātu aģitatori

braukāja pa cīmim, reikāja sapulces un stāstēja dorba

laudim: „Kam jyusim vajadzeigi komunisti? Tagadējā

Latvijas valdeiba ari, tai pat kai Krīvijā, izdalēs tryu-
ceigim zemnīkim muižu zemi. Dūs pabolstus, dūs aizda-

vumus, naudu, mežu, molku — vysu, kas vīn vajadzeigs.

Valdeiba paleidzēs nūsastāt uz kājom un dzeivāt porty-
kušu un laimeigu dzeivf. Vyss byus breivajā Latvijā, tikai

naklausit buntavnīkus — komunistus un nacelit namīrtis

pret pastāvušū valsts īkortu".

Atsarūnut to« nu Latgolas, navar te pīvest dažus iz-

vylkumus nu tā laika Latgolas buržujiskom avīzēm. Nu

tā byutu radzams. ar kaidu nasavaldētu bezkauneibti

bogātnīku aģitatori un tiņtes kolpi sūlēja masom zalta

kolnus, lai tik īvilkt jās sovūs teiklūs.

Jāsoka, ka vīna dala lauku dorba laužu ari soka ti-

cēt šim vilteigim mānim. Sevišķi vēl, kai jau augšā sa-

cēts, tādēļ, ka nu ūtras puses dorba cvlvākam klāt leida

buržuju rūkas puiši — sociāldemokrāti un, kryutīs
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svzdami un dīvādamīs,_ apgolvāja, ka «Tagadējo Latvi-

jas īkorta ir vīneigā īkorta, kas dūd īspēju mīreigā ceļā,

ar bolsāšonas paleidzeibu līt socializmā".

Lai nūmīrvnot revolūcijas un Padūm'u Latvijas laikā

kojās sacaltūs strodnīkus, buržuāzija un sociāldemokrāti
laide dorbā vēl trokoku monēšonu un demagogiju.

Jau nu 1889. goda vysa pasaula strodnīki ceinējās

par 8 stunžu dorba dīnu. 8 stunžu dorba dīna beja

vīna nu golvonom pādejūs godu desmitu strodnīku škirif

ceiņas praseibom. Un Latvijas buržuji apsūlēja strodnī-

kim izpildēt šū jūs vēsturiskū praseibu.

Strodnīki un vvsi dorba lauds beja īinteresēti kara

laikā izpūstētos rvupnīceibas (fabriku un zavodu) atjau-
nošonā. Buržuji apsūlēja tū izdarēt un dūt vvsim, kam

tik vajadzeigs, dorbu.

Nūdrūšinosona un apgddošona slimeibas, dorba na-

spējas (invaliditātes) un bezdorba gadējumūs, tai pat, kai

8 stuņžu dorba dīna. Beja svareigokos strodnīku šķiras

praseibas. Ari itos praseibas varu sagrābušo buržuāzija

apsūlēja izpildēt.
Politiskūs tīseibu laukā buržuāzija apsūlēja dūt strād-

nīkirrr pilneigas organizēšonās, sapulču, preses un čvtas
breiveibas.

Vārdu sokūt, buržuažija uz vysom pusēm kaisēja

vysskaistākūs sūlējumus, lai tik kai navīn numīrynāt un

ījyugt sovā komotā pilsātu strādnīkus, kolpus un dorba

zemnīkus.

Tālāk redzēsim, ka nivīnu nu šim sūlējumim Latvijas

buržuāzija nav izpildējuse. Jei nikā nav davuse un nav

gribējuse dūt Latvijas un Latgolas dorba masom. ltymā

breidī, kad Latvijā ir nūdybynāta atklāta fašistiskā dik-

tatūra, kad Latvijas pilsātās un laukūs plūsās šausmeigs

terors, kad masu izsyukšona, bezdorbs un bods ir sa-

snāguši vēl naradzātus apmārus, — itymā breidī kotrys

Latvijas strādnīks un dorba zemnīks redz. kaida vēr-

teiba beja vysim buržuju un sociāldemokrātu vilteigim

sūlējumim. 15 godu ilgās reakcijas laikā ar Latvijas bur-

žuāzijas un jos aģentu — sociāldemokrātu lideru apvīno-

tim spākim Latvija ir nūvasta leidz fašizmam, leidz lau-

ku kulaku un pilsātu lelburžuazijas un spekulantu terori-
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stiskai šķiras diktatūrai, leidz dorba masu igryusšonai
vēl riaradzātā vērdzeibā un beztīseibā.

Vysi vēsturiski pīdzeivdjumi un sevišķi Sociālistis-

kus Padūm'u Republiku grandiozo saimistisko un kultu-
rālo atteistema līcynoj, ka vīneigi proletariāta diktatūra,
vīneigi padūm'u vara spēja atjaunot un tolok atteistēt

Latvijas saimisteibu, dūt dorbu bezdarbnīkim un saistēt

/ažošonā jaunas tyukstūšas dorba laužu, lai ari nūdrū-

šindt vēl naradzātu dorba rriasu kulturalū uzplaukumu.

SPRS proletariāta un vysu dorba laužu slovonajs
jeiņu un sociālistiskos celtnīceibas ceļš roda Latvijas un

Latgolas dorba laudim tos perspektives, kaidas tim

byutu pastdvūt Padūm'u Latvijai un kaidas nu jauna īsa-

stos pēc proletariāta diktatūras nūdybynošonas.

Agrarō reforma.

Zam dorba masu spīdīņa Latvijas buržuāzija gon iz-

deve „agrards reformas lykumu" par muižinīku zemes

konfiskāciju un sadalēšonu bez- un mozzemnīkim. Bet

kad vajadzēja zemi dalēt, tad izarddēja pavysam kas

eyts.
.

r^l.

Vyspyrms, saskaņā ar mynātū lykumu muižinīku šķi-

ra galeigi likvidēta natyka. Agrdkim muižinīkim valsts

pamete 50—100 gektaru lelus muižu centrus ar vysim

kormim, augļu un sakņu ddrzim, t. i. — ar lobdkū zemi.

Bet viņai lelai daļai muižinīku palyka ari pdri par 100

gektaru lely zemes goboly. Tys sevišķi zeimojās uz tim

muižinīkim, kuri zemi beja īpērkuši. Taidim jaunlaiku
muižinīkim palyka 200—300 un pat vairok gektaru lelas

plateibas.

Padūm'u Latvijas laikā nu Latvijas (ari Latgolas) ar

dzelža slūtu tyka izslaucēti vvsi vocīšu baroni un pūlu

pani. Vysa vaoūs un jaunūs muižinīku zeme tyka atdūta

jds patīsim apstroddtdjim— lauku dorba laudim. Pa-

dūm'u varai, revolucionārajam Latvijas proletariātam

pīdar tys naatjamamajs gūds, ka Latvijā tyka galeigi

likvidētas vysas feodalizma un muižinīceibas atlīkas, ka
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Latvijas un Latgolas zeme tyka izteireta nu agrokirn
dorba tautas mūcētdjim un odas maucējim.

Bet «demokrātisko" Latvijas buržuāzija jau pyrmā

sovas varas dīnā soce atgrīzt atpakaļ senejūs muižas

kungus. Ar agrarū reformu itei kungu atgrīzšona oficiāli

tyka sankcionēta un apstypryndta. «Demokrātiskai"

Latvijai pīdar tys „gūds", ka jei īsoce ar proletāriskā

revolūciju likvidēto feodalizma restaurāciju, atjaundšo-

nu. Tagad, pēc fašistisko apvārzuma un lelburžuazijas
naīrūbežotas fašistiskos diktatūras nūdybyndšonas, uz

Latviju teik plaši atvārtas durovas vocīšu baronim un

Pūļu panim. Na par velti aiz tagadējo Latvijas diktato-

ra — Kārla Ulmaņa mugoras stov Vocijas fašistiskais

diktators —
Hitlers.X.

J

s -

Vysā Latvijā tyka sadalēti 1.635.184 gektari zemes.

Bez zemes, sadalēja ari lauku ryupnīceibas uzjāmumūs:

patmalas, ols un brandīņa darētovas, vapnineicas, cegu

fabrikas v. c.

Pavysam leidz 1932. g. beigom (ap kuru laiku agrāro

reforma Latvijā jau beja galeigi pabeigta) vysā Latvijā

(Latgolu īskaitūt) īdalēti 176.290 lauksaimisteibas rakstu-

ra objekti — īpašumi. Kai radžam, skaitlis dīzgon īvā-

rojams. Jo vysa zeme byutu nūnokuse eistūs un patīsūs
jds apstrddotoju rūkds, leloko dala Latvijas zemes gry-

bātoju byutu apmīrindta ar zemi. Bet na tai nūtyka pa-

Vyspyrms?. vaļdeibas, pašvaldeibas uņ sabīdriskom

istddem tyka īdalēti 7.578 zemes goboly. Šam nūlyukam

tyka pīškērti vairoki desmiti tyukstūšu gektaru. Tūmār,

saleidzynojūt ar vysu sada-lētos zemes plateibu — nīcei-

ga dala. Ndkušd grupa — bejušī rentnīki, kuri zemi rciu

tēja ilgdku laiku. Jim tyka atstdta vysa jūs agrok rerftē-

to zeme. Latgolā taidu vacūs rentnīku nabeja. Bet Kūr-

zemē, Vydzemē un Zemgalē jūs beja daudz. Itai grupai
tvka pīškērtas 10.584 saimisteibas ar 350.000 gektaru

zemes. Kotrai saimisteibai caurmārā tyka pīškērti 35

gektari. Tai ar agrāros reformas lykumu oficiāli Latvijā

tvka nūstypryndta kulaku šķira.
- Jļffir*?

Par dažom tyukstūšom piškertus zemes gobolu ofi-

ciālo Latvijas statistika nūteiktu ziņu nadūd.
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Ryupnīceibas un tērdznīceibas uzjāmumu un amatnī-

ceibas gobolu pīšķērts 41.537. Vysi ryupnīceibas uzjā-
mumi pīškērti Latvijas varas veirim vai jūs rodim un

draugim.. Te ir jopastreipoj, ka ni vīnas patmaļas vai

vapnineicas. ni vīnas* ols darētovas. vai ceglu labrikas

lauku dorba cylvāks nav sajēms.

Par tai saucamim „omota gobolym" josoka sekūšajs!

Grybādama lelu zemes dalu atstot bejušim muižinīkim

un palykušos daļas lelokū kymūsu pajemt sev, — bur-

žuāzija bez- un mozzemnīkus apmīrīnot ar zemi naspēja.
Tys beja radzams jau pošā agrāros reformas sokumā.

Tamdēļ jei izgudroja taidu triku. Vīnu dalu zemes sada-

lēja I—21—2 gektari lelūs zemes lapaceišūs, nūsauce jūs par

omota gobolym un soce pīškērt zemes pīprasētojim. Tai

jai izadeve aizbozt uz laiku muti vairokim desmitim

tvukstūšu zemes pīprasētoju. Bet ari itūs omota gobolus
lelā skaitā pīsovynoja poši zemes dalētoji — lelokī un

mozokī varas veiri. Jo patmaļas, muižu centrus un cytus

ielokus un gordokūs kymūsus apreja lelokī īrovēji — de-

putāti, ministri, direktori un jūs teišī „krystdāly'* un rū-

kās puiši, tad omota gobolus rove mozokī gareni — po-

gostu skreiveri, „staršinas", „starastas", pogosta zemes

īreiceibas komitejas lūcekli, vītejī skolotāji, būdnīki un

vysu itūs omota veiru rodi un draugi.

Nokušo grupa — pīgrīzumi seiksaimisteibom. Taidu

ļ)īgrīzumu ir izdarēts 48.410. Pīgrīzumus sajēme tī seik-

zemnīki, kuru zeme rūbežojās ar muižu zemi. Parostajs

zemes pīgrīzšonas veids, pīmāram, Latgolā beja

ka pīgrīzumu daboja navys individuāli kotrys mozzem-

nīks, bet gon vasals cīms, un tad vālok sovā storpā sa-

dalēja. Tamdēļ lūti bīžv pīgrīzuma gobols nabeja pat I

gektaru lels. Ratajs seikzemnīks daboja pors gektaru

lelu pīgrīzumu. Apmāram var sacēt, ka pīgrīzts tyka ap

150.000—200.000 gektaru. Te joatzeimoj. ka itymā skaitā

ītylpst ari bazneicom un cytom dažaida veida īstodem

pīgrīzto zeme.

Apmāram puse nu vysas zemes pīškērta iaunsaimi-

steibu veidā. Jaunsaimisteibu. eistā nūzeimē. pīšķērts
50.474. Latvijā (bez Latgolas) kotrai jaunsaimisteibai

īdalēja 22 gektari lelu zemes plateibu. Bet Latgolā, kur
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sadolamos zemes beja daudz mozok. jaunsaimisteibu le-

lums naporsnādz 17 gektaru.
Ar itūs jaunsaimisteibu īdalēšonu Latvijas buržuāzija

bīži līlejās. Bet apsavērsim, kam tad eisti tyka īdalētas

jaunsaimisteibas.

Te pīvessim „Latvijas statistiskā gada grāmatā

1932." publicētās datus. Jaunsaimisteibas tyka pīškērtas
tai saucamai zemes pīprasētoju 7. grupai. Itei grupa so-

vukort sasadalēja 5. kategorijās.
1. kategorijā ītylpa — «Latvijas armijas Lāčplēša

ordeņa kavaleri, invalidi un krytušūs karaveiru saimes

lūcekli". 2. kategorijā ītylpa cyti Boltlatvijas armijas
karaveiri. Obejom itom grupom kūpā tyka pīškērtas
25.500 jaunsaimisteibas, t. i. puse nu vysom jaunsai-

misteibom. Nākušā, 3. kategorijā, ītylpa boltās armijas
karaveiri-ārpogostnīki un vītejā pogosta civilī bezzem-

nīki. Itymā kategorijā karaveiru-ārpogostnīku skaits sa-

statēja vysmoz vīnu trešdaļu nu kūpskaita. Kūpā itos

kategorijas zemes pīprasētājim tyka pīškērtas 23.254

jaunsaimisteibas. Tai ka karaveirim ari pa šū kategoriju

aizgāja ar 7.000 jausaimisteibu. Boltās armijas karavei-

rim tai tad tyka pīšķērts pāri par 30.000 jaunsaimisteibu,

t. i. vairāk kai trejs pīktdalas nu jaunsaimisteibu kūp-

skaita. Pa catūrtai kategorijai 1.648 jaunsaimisteibas
tvka pīškērtas taidim cytu pogostu bezzemnīkim, kurim

beja sovs inventārs (zyrgs, roti, orklys, gūvs). Un, bei-

dzūt, pa 5 kategorijai vysā Latvijā tyka pīškērtas 60 (!)

jaunsaimisteibas taidim bezzemnīkim, kurim nabeja in-

ventāra. . ; ,

Taidu ainu par jaunsaimisteibu pīškēršonu dūd Lat-

vijas oficiālā statistika. Itī dati līcynoj, ka pori par

30.000 jaunsaimisteibu ir uzdāvynātas „Latvijas atbrei-

votojim
,

t. i. tim, kas ar īrūčim rūkās ceinējās pret
strādnīku un zemnīku varu un asnī nūsleicynāja Padūm'u

Latviju. Parosti taidi „atbreivātāji" beja tureigūs un bo-

gātūs lauksaimnīku dāly un pat muižinīku „atlases". Jī

tad ari sajēme lelokū dalu nu vysom jaunsaimisteibom.

Pārejās napylnas divi pīktdalas jaunsaimisteibu tyka
sadalētas bezzemnīkim, kuri nabeja karaveiri. Bet byutu

ilūzija dūmāt. ka ari tās pošas palykušās 15—20.000
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jaunsaimisteibas daboja vīneigi eistī bezzemnīki. Vys-

pyrms ar zemi tyka apdovynoti, kai jau augšā mynāts,
dažaidi augstāki un zemāki varas veiri, jūs partiju lū-

cekli un „krystdāly". Tikai pēc tam, kad taidi „bezzem-
nīki" tyka pa pylnam apmīrinoti ar zemi, varēja īt runa

par jaunsaimisteibu pīškēršonu eistim bezzemnīkim

dorba cylvākim. Un ari — eistim bezzemnīkim tyka pi-

škērta vysslyktokd zeme — naaugleiga, pūraiņa vai

kryumoja. Lobokūs zemes gobolus pajēme „lāčplēsi" un

dažaidi augsti kungi. Tai vysā Latvijā jaunsaimisteibas

daboja na vairok kai 20—25.000 eistūs bezzemnīku, ku-

rim zeme patīši beja vajadzeiga.

Vairok kai divi trešdaļas nu vysas fonda pajimtos ze-

mes aizgāja jaunus kungu rūķos. Vacūs kungu — pūļu
un vocīšu panu un baronu vīta nusasada latviski un lat-

galiski dorba cvlvāka ādas maucēji — kulaki.

Augšā mynātī dati atsateic uz vysu Latviju. Apmā-

ram taids pat stovūklis ir ari Latgolā. Starpeiba tikai

tei, ka zemes pīprasētāju Latgolā beja vairāk kai cytūs

Latvijas apgobolūs, bet sadolamās zemes možāk. Vēl

starpeiba tei, ka Latgolā dažaidi činovnīki, deputāti, mi-

nistri un jūs rūkas puiši zoga tautas zemi daudz bez-

kauneigāk kai Latvijā.

Vyskorstākā agrārās reformas izvesšonas breidī vy-

sa vara atsaroda tai saucamās „Latgolas zemnīku par-

tijas" rūkās. Itās partijas prīškgolā tod atsaroda Jurs

Pabērzs. Ontons Laizāns, Jezups Kindzuls, Vladislavs

Rubuls v. c. Itī veiri kūpā ar sovas partijas mozākim

lūceklim sagrābe vyslobākūs muižu centrus, patmaļas.

ceglu fabrikas, ābeļu dārzus v. t. t. Na par velti tauta

jūs nūsauce par „centrinīkim". Itys nūsaukums vēl ta-

gad, pēc trejspadsmit-četrupadsmit godu tautā nav aiz-

mērsts.

Prūtarns, tautas zemi laupēja un grobe cik varēja ari

cytu partiju deputāti un omotu veiri: kristeigī, Jezupa

Trasuna tūreizejos dorba partijas, krīvu un cytu poli-

tiskus grupu lūcckli. Sovu rūku te pīlyka ari Latvijas

un Latgolas sociāldemokrāti. Ari itās darba laužu mo-

nētoju un nūdevēju partijas lideri vairāk vai mozok at-
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klota veida sajeme centrus, apbyuves gobolus un lauku

ryupnīceibas uzjāmumūs.

Latgolā ar agrarū reformu tvka sadalēti 327.836 gek-
tari zemes. Tys ir možāk kai vīna pīkto daļa nu vysā

Latvijā sadalētos zemes (1.635. 184). Bet zemes pīprasē-

tdju skaits Latgolā beja na možāks kai Latvijā. Nu so-

kumā Latvijas buržuāzija, grybādama mīrinot pēc ze-

mes olkstūšūs Latgolas seikzemnīkus, sūlēja, ka tim

latgalīšim, kuri nadabos zemi Latgolā, jaunsaimisteibas
tiks pīškērtas Kūrzemē un Vydzemē. Bet, kai parosti, ti

beja tikai tukši sūlējumi. Patiseibā na latgalīšim Latvijā*

bet gon Jatvīšlm Latgolā tyka pīškērta zeme. Un pi
— vysloboko un augleigoko zeme.

Uzskatēdama Latgolu par sovu koloniju, Latvijas

buržuāzija ari reikdjās tur kai eistā kolonijā. Kolonizāci-

jas pyrmajs uzdavums — styprinot „īdzymtūs" dorba

masds „valstiskūs pamatus" un ar realym sūlim nūsa-

drūšindt pret jūs sasaceļšonu. Lai tū panākt, Latvijas

buržuāzija syutēja uz Latgolu šovus činovnīkus un jim

tur klot pi lelom olgom pīškeire lobdkūs zemes gobolus,
muižu centrus, pamalas v. t. t. Bet ari ar tū vēļ napīty-

ka. Latvijas buržuāzija soce kolonizēt SPRS pīrūbežas

iūslu ar dažaidim jai uztycamim cylvākim: aizsorgim.

bejušim Latvijas boltgvardiskds armijas karaveirim-

oficerim v. t. t. Uz rūbeža pastastētim Latvijas rūbež-

sorgim ari pīškeire zemi. Taidā kortā pīrūbeža apvy-

dfls lela daļa Latgolas zemes porgoj'a latvīšu kolonistu

rūķos. Tur nūsadybyndja jauna latvīšu kulaku šķira. Itī

latvīši-kolonisti tagad par nīceigu olgu izmontoj vītejūs
seikzemnīku dorba spāku un taidā kortā dzeivoj vēļ za-

ļākas dīnas un krāj vēl lelākus kapitālus nakai jūs šķi-

ras brāli Latvijā.
Tai tad Latgolā pošreiz otkon volda sveši kungi: sēd

uz latgalīšu seikzemnīkim nūlaupētās zemes un kai vēr-

gus izkolpynoj tās pošus pusbodā dzeivojūšūs seikzem-

nīkus. Tei ir kolonizatoriskā politika vvseistākā šā vār-

da nūzeimē. ; ; -v&iŽP^
Poša zemes dalēšona nūtyka Latvijā un Latgolā vēl

uaradzātūs apstāklūs. Latvīšu rakstnīku Mateisa un

Reiņa Kaudzeišu aprakstētās „mērnīku. laiku" ainas ir



22

kai navaineiga bārnu spēle, jo jās saleidzynojam ar

«demokrātiskos" Latvijas mērnīku laikim. Kukuļu

(vzjatku) dūšona un jemšona, uzpērkšona, apdzirdēšo-

na, mānēšona, dokumentu vvltāšona un vvsaidi cyti

viūzīgumi tyka laisti dorbā itymūs mērnīku laikus.

Pēc vysu omota veiru un dažaidu ~lāčplēšu" apmīri-

nošonas ar zemi, palykušī zemes goboly tyka laisti uz

lūzem, t i. uz „žerebim". Un vot, ap itom lūzem soces

naradzāta šmaukšona un vyltošona. Vysa lūzēšona at-

saroda nu vītejim kulakim vai jūs rūkas puisim sastatē-

tūs zemes īreiceibas komiteju rūķos. Itī „zemes dalēto-

ji" tad ari nūteice, kas un kur sajems zemi. Jī vyltoja

lūzes, tukšūs vītā lyka pylnās un ūtraiž, lai tikai īgrūzēt

zemi tam, kam gribēja. Prūtarns, tys nanūtyka par velti.
Vaco krīvu paruna „ne pomažeš, ne pojedeš" un latga-
lisko — „rūka rūku mozgoj" 1920.—1924. godūs Latvijā
un sevišķi Latgolā daboja vēļ napīradzāti plašu un at-

klātu pīlītāšonu. Grybādams kai navīn dabāt koč gaba-

lenu zemes Latgolas bobuls vai mozzemnīks pārdēvē

pādejū gūvi, vušku vai teļu un „gryude" zemes dalētā-

jioV\.' • • ii? i-. ?; v.i> l i .•
••' •r'■n'r'-

:: ištMi r

Nūsarysynāja dramatiski momenti. Nabeja rati ga-

dējumi, kad zemes dalētājim par vīnu un tū pošu ze-

mes gobolu beja „īgryuduši" kukuli vairoki prprasētāji.
Tad tī, kuri palyka bešā, cēle trūksni un prasēja sovu

naudu atpakalr Bīži līta nūgāja leidz lelākirw skandalym.
Bet tod vīnmār īsamaisēja policija un „trūkšņātājus"

„par omota personu apvaiņāšonu" vai „par pretvaļstis-

lcom runom" nūgādāja pogosta tymsajā vai pat cītumā.

Itūs rindeņu rakstētojam vēl tagad ocu prīškā stov

kaida zemes dalēšonas aina, kuru gadējās redzēt 1922.

goda rudinī Viļānu mīstā. Ap vītejos zemes īreiceibas

komitejas sēžu vītu miļzeigs ļaužu pulks, placs pi plača,
tikkū var izleist cauri. Pi pošom īejas durovom stov

vins nu zemes dalētdjim un pīdzārušā bolsā raugoda-
mīs skaidroj „durakim laudiim", — kai jis izateice, —ka

zeme taidā un taidā muižā jau sadalēta. Bet zemnīki

sauc nu pulka, ka vēl kaidas desmit jaunsaimisteibas na-

asūt īdalētas un ejūt runas, ka tos „atlyktas" dēl tūs.

kuri varēs „īmozot". Komitejas ustoba kaids nu vaco-
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kim „dalētojim
4

\ ar aptyukšušom acim nu vakarnakts

dzeršonas Svylāna trakterī, namīreigi skraida pa ustobu

un rauga īstostēt tur pat asūšam pogosta policistam,
ka «publiku vajag izdzonot un nalaut apvainot vysu ko-

miteju". Teišam, pēc kaida laika korteibnīks namīreigūs

ļauds izdzonoja.
Zami nūkdrtom golvom lauds soce izkleist. Daži „nu

gores" īsagrīze Svylāna trakterī un leidzeigi zemes da-

lētojim soce dzert. Vysu rudiņa vokoru pa mīstenu ska-

nēja sīvīšu raudas un pīdzārušūs blaustēšonos. Bet pa-

lykušī ostoini vai desmit zemes goboly pa tū laiku tyka

pīškērti bez kaidom lūzem tim, kuri vairok varēja „īģ-

ryust".
Itaidas un vēl najēdzeigokas ainas zemes dalēšonas

godūs varēja redzēt kotrā Latgolas pogostā, kotrā mīs-

tenā, pi kotras muižas.

Dorba masu spīdīņs beja tik lels, ka Latvijas buržu-

āzija naīsadrūšinoja atkloti moksot muižinīkam par zemi.

Itū moksu jei kortoj, pīmāram, pūlu muižnīkim slapyni.
Jaunsaimnīkim par zemi atleidzeibu nikam nabeja jo-

moksoj. Itū atleidzeibu ar nūdūklu paleidzeibu buržuāzi-

ja izspīž tagad nu vysas Latvijas dorba tautas. Bet par

velti jaunsaimnīki zemi tūmār nasajēme. Beja jomoksoj

dīzgon lely «zemes īreiceibas moksojumi". Itī moksoju-
mi uz dažu saimisteibu bīži vīn iztaisēja ap 1.000 un vai-

rok latu lelu sumu.

Zemes pīškēršonas laikā un pēc tam nūtyka miļzei-

gas spekulācijas ar zemi. Taidūs apstoklūs, kad zeme

tyka pīškērta taidim, kuri poši teišā kortā, ar sovom

rūkom, jū naapstrodoj un kurim vyspor zeme nav vaja-

dzeiga ari kai papyldu īnokumu olūts, cytaiž ari byut

navarēja. Taidi «jaunsaimnīki" zemi pordeve tolok tim,

kas jos nadaboja, t. i. tryuceigim zemnīkim. Pordeve par

orkorteigi dorgu cenu. Spekulācija beja atvīglota ar tū,

ka pdrdūdūt pīškērtu zemi tyuleņ pēc pīškēršonas, na-

vajadzēja slēgt nikaidu pērkšonas leigumu un nikaidas

«kupčejas": pogosta vai pilsātas valdē zemes pīškēršo-

nas leigums vīnkdrši tyka porrakstēts uz cyta vorda un

zeme tod tyka ari apstyprynota uz pērcēja vorda. Beja

gadējumi, kad eisā laikā pīškērto zeme porgoja pi trešo
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un pat catūrtd saiminīku. Rodās pat specialy zemes, go-

bolu uzpērcēji, kuri par lātoku cenu sapērka zemi un

teišim sajēmējim un tolok jū pordeve zemnīkim par aug-

stu moksu. Par tim apmārim, kaidūs nūtyka spekulācija
ar pīškērtū zemi, līcynoj taidi oficiāli dati. Leidz 1932.

godam pīškērtds jaunsaimisteibas un omota goboly vēl

pyrms koroborēšonas, t. i. pyrms apstypryndšonas uz

īpašnika vorda, vysā Latvijā pordūti cytom personom

16.954 gadējumus. Na mozdk jaunsaimisteibu un omota

gobolu ir pddūts ari pēc jūs apstypryndšonas. Tys nū-

zeimoj, ka lela dala nu vysom pīškērtom jaunsaimisteibom

un omota gobolym ir pordūtas, ar jom taisēta spekulācija.

Taida beja «demokrātiskos" Latvijas „taisneigo" ze-

mes reforma.

Tai Latvijas un Latgolas mozzemnīki un seikzemnī-

ki beja spīsti pērkt sovu pat zemi nu jaunim kungim un

spekulantim par orkorteigi augstom cenom. Muižinīku

/;emi buržuāzija sadalēja sovā storpā un tai radēja uz

laukim jaunus kungus, jaunus muižinīkus un kulakus.

Tautiski spekulanti kai plēseigi maitas putni .pa gobolym

saraustēja un padarēja par sovas īsadzeivdšonas olūtu

zemi, kura ir slacynota ar paaudžu-paaudžu dorba zem-

nīku svīdritn.

Agrarōs atteiceibas.

Kaidas pošreiz Latvija ir agrāros atteiceibas?

Uz itū vaicojumu nūteikti jdatbild, ka muižinīku šķira

Latvijā uav likvidēta, bet kulaku šķira tagad ir stvproka

un leloka, kai kēneņa laikus.

Vysa Latvijas (Latgolu, prūtarns, īskaitūt) zemes kūp-

plateiba sastota 6.191.551 gektaru. Šei zeme atsarūn

266.113 saiminīku un valsts rūkds. 2.016.344 gektari vai

32 proc. zemes pīdar 2.200 taidim īpašnīkim. kuru ze-

mes plateiba leloka par 100 gektaru. Itymā īpašnīku
skaitā ītylpst ari valsts īpašumi. Tai tad uz kotru īpašnīku
caurmārā iznok ap 1.000 gektaru zemes! Tys nūzeimoj.
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ka trešo dala nu vvsas Latvijas zemes pīdar divom

tvukstūšom saiminīku-muižinīku, vai ari kapitālistiskai

valstei. Cytim vordim sokūt — napvlnam vīnam pro-

centam (vīnai symtai daļai) īpašnīku pīdar 32 procenti

(gondreiž trešdaļa) vvsas zemes!

īpašnīku ar zemes plateibu nu 30 leidz 100 gektarim

Latvijā ir 38.581. Jim kūpā pīdar 1.969.051 gektars ze-

mes, vai 32 procenti nu zemes kūpplateibas. Uz kotru

itos grupas zemes īpašnīku caurmārā iznok 50 gektari

zemes.

Obejom itom grupom (kulakim un muižinīkim), kuri

pēc sova skaita sastota tikai (2.200 + 38.581 = 40.781)

napylnu catūrtū dalu nu Latvijas zemes īpašnīku kūp-

skaita, pīdar gondreiž divi trešdaļas (64%) vysas zemes!

220.000 seikūs un videjūs zemnīku šovos rūķos tur tikai

vīnu trešdaļu nu vysas Latvijas zemes.

Jo Latvijas buržuāzija taidūs apstoklūs īsadrūšinoj

vēl runot par „taisneigu zemes sadalēšonu", tad nav zy-

noms- kū jei uzskota par atklotu laupēšonu. Tai Latvi-

jas un Latgolas buržuāzija „atsvabyndja" dorba tautu

„nu 700 godu ilgos vērdzeibas"!

Nu vysas Latvijas zemes (6.191.551 gekt.) Latgolā
ir 1.423.270 gektari, t. i. napylna catūrto dala. Bet nu

vysom Latvijas lauksaimisteibom (266.113) Latgolā ir

101.039 saimisteibas, t. i. gondreiž divi pīktdalas. Latgolā

beja un palyka tipiska seikzemnīceibas zeme.

Bet suplok Latgolas seikzemnīku nīceigim zemes

lapaceišim tagad, taipat kai pyrms revolūcijas, ir lely
zemes īpašnīki, — muižinīki un kulaki, kuru zemes pla-

teiba sastota symtus un pat tyukstūšas gektaru. Lela,

naizmērejama nabadzeibā — suplok ar miļzeigu bogotei-
bu un porpilneibu.

Vīna pīkto dala .nu vysas Latgolas zemes (286.770
gektari) pīdar — 172 muižinīkim! Uz kotru caurmārā

iznok vairok kai pa 1.500 gektaru.

Kulaku, ar zemes plateibu nu 30 leidz 100 gektarim,
Latgolā ir 3.740, jim pīdar 165.231 gektars zemes, t. tjfe*-
-11 procenti. Kūpā 3.912 Latgolas muižinīkim un kulakim.

kuri sastota tikai vīnu divdesmitpīktū dalu (3,97 proc.)
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nu vysu Latgolas saimisteibu kūpskaita, pfdar 452.001

gektars zemes, vai gondreiž vīna trešdaļa (30, 76 proc.)
nu vvsas Latgolas zemes!

Latgolā ir 21.102 videjūs zemnīku saimisteibas ar ze-

mes plateibu nu 15 leidz 30 gektarim, t. i. 21. proc. nu

Latgolas saimisteibu kūpskaita. Itai grupai pīdar
420.234 gektari zemes, kas sastota 37 proc. nu Latgolas

zemes kūpplateibas.
Saimisteibu ar zemes plateibu nu 5 leidz 15 gektarim

Latgolā ir 52.924, —52 proc. nu kūpskaita. Bet zemes

itai Latgolas zemnīceibas pamatmasai pīdar tikai 44

procenti — 507.434 gektari. Lai dabot skaidrāku ainu par

Latgolas zemnīku zemes īpašumim, nu itos grupas joiz-
dola mozzemnīkus ar zemes plateibu nu 5 leidz 10 gekta-
rim. Taidu mozzemnīku Latgolā ir 31.051 (30,7 proc).
Zemes jim pīdar 236.635 gektari (20 proc). Zeimeigi, ka

172 Latgolas muižinīkim pīdar vairok zemes (286.770
gekt), nakai itos grupas 31 tyukstūšai mozzemnīku!

Seikūs saimisteibu ar zemes plateibu leidz 5 gekt.

Latgolā ir 23.214 (23 proc.) ar zemes kūpplateibu 48.744

(4,25 proc). Jo itai seikūs saimisteibu grupai pīskaitam
mozzemnīkus ar zemes plateibu leidz 10 gektaru, tad

iznok, ka vysā Latgolā 54.265 zemnīkim uz sovim zemes

lapaceišim nav pīteikūši ni dorba ni maizes. Vvsi jī velti

gaidēja, kad buržuāzija izpildēs Latvijas dybynošonas
laikā dūtūs sūlējumus par vysu zemnīku apgodošonu ar

zemi.
v

Itymā sakareibā joatzeimoj, ka zemes plateiba ir dīz~

gon nanūteikta zemnīku nūsasloņošonas māraukla. Ir ga-

dējumi, kur zemnīks ar vvsim sovim 20 un pat 30 gekta-

rim zemes neikst un tur tikai krekli zirdzeņu un I—21 —2

gūvs. Bet nu ātras puses — pādejā laikā Latgolā var sa-

tikt ari taidus gadējumus, kur 10—15 gektaru saimistei-

ba ir nūstatēta kapitālistiski. Ipašnīks ir porgojs uz lūp-

kūpeibu: tur 10 un vairok gūvu un pa goda apgrūzeibai

un īnokumim jis ir kulaks, lauku kapitālists. Taids „moz-

zemnīks" sovā saimisteibā nūdorbynoj kolpu. kolpyuni.

gonu, bīži pat vairākus kolpus vai kolpyunes.
Tardas racionāli īkortotas kapitālistiskos saimisteibas

Latgolā parosti atsarūn jaitnūs kungu rūķos. Poši jī Rei~
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gā, Daugavpilī vaj Rēzeknē ījam vai ir ījāmuši labi atol-

gotus omotus un taidā kortā sovā saimisteibā ir spējuši
īguldēt lelus kapitālus: sapērkt lūpus, izcelt lapnas div-

štdvu mojas, īsagodot lauksaimisteibas mašinas un mok-

sleigūs māslus, nūsausynot pūrus un vyspor uzlobot so-

vu zemi. J6pībylst, ka jaunim kungim, dažaidim omota.

veirim un agrokim kulakim, dēl ~tikšonas uz kdjom"

nabeja vajadzeigi pat sovi personeigi leidzekli. Valsts

caur zemes banku lauku kulaceibai izsnēdze gon lelus

naudas pabolstus lūpu un mašinu pērkšonai un zemes

meliorēšonai, gon ari paleidzēja „gryudā": ar agrono-

mim, moksleigim māslym v. t. t. Tai bīži uz nalelom ze-

mēm izaveidoja jaunī lauku kapitālisti un apkortejūs

seikzemnīku izsyucēji. Prūtarns, vysus itūs pabolstus un

privilēģijas jaunim bogdtnīkim valdeiba deve nu valsts

kasās uz nūdūklu moksotoju—pilsātu un lauku dorba

{aužu rēķina. Bet pošim lauku dorba laudim zemes ban-

ka izsnēdze pabolstus tikai par procentim un kai vālok

redzēsim, taidā kortā, ījyudze jūs vēl naradzātas vēr-

dzeibas komotā.
.

Leidz ar muižinīku zemes dalēšonu, agrāros reformas

lykums paredzēja cīmu sadalēšonu vīnsātos. Cīmu

sadalēšonā buržuāzija beja politiski īinteresēta. Vys-

pyrms, tys pat vačajs bejušo kēneņa ministra Stoly-

pina lozungs — sadalēt cīmūs, lai taidā kortā apgryu-

tynot „k_ramolas" un buntavnīciskuma atteisteibu uz

laukim. Utrys Latvijas buržuāzijas motivs taids. Ar zemi

vysus seikzemnīkus apmīrynot jei nagribēja, zeme beja
vajadzeiga sovas šķiras pīdareigūs apgddošonai. Tam-

dēļ jei sacēle trūksni ap „hutorim". Uz kotra styura

slūdyndja, ka „hutornīks varēs dzeiivot kai' folvarščfķs"
v. t. t. Ar sovom vīnsātas iluzijom buržuāzija mēgindja
nūvirzēt dorba laužu uzmaneibu nu to klīdzūšo fakta, ka

jim pīdarušd, jūs tāvu-tāvu ašņainim svīdrim mārcātd

zeme teik nūlaupēta un nūdūta jaunim kulakim un muiži-

nīkim. Kai jau augšdk redzējām, šur tur pi dalēšonds uz

vīnsātom vysam cīmam nu tyvdkds muižas tyka īdūts

pīgrīzums. Bet itys pīgrīzums parosti uz kotru saimi-

steibu nasastatēja pat I—21—2 gektarus.
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Leidz 1932. goda beigom Latgolā beja sadalēti vīnsā-

tos 4.323 cīmu ar 68. 272 saimisteibom un 689. 832 gekta-
rim zemes. Pošreiz vīnsātos sadalēti gondreiž vvsi cīmi.

Ar izīšonu vīnsātos Latgolas zemnīku prīškā nūsasto-

ja vaicojums par kormu pdrnesšonu. Pa kara un Latvijas

pastovēšonas godim kormi beja nūvacdjuši un pussakrv-
tuši. Kužinojūt jūs, izarodēja, ka leloko dala bolku sapy-

vušas un taidā veidā celtīs nu vācos sātas nav īspējams.

Zemnīki grīzēs pi valsts pēc pabolstim, bet sajēme nū-

raidūšu atbildi. Valsts apsūlēja dūt vīneigi aizdavumus

pret provim procentim. Taipat valsts pīkrvta dūt mežu

un vīnu cenas daļu īskaitēt porodus. Tai ar porīšonu uz

vīnsātom leloko dala Latgolas zemnīku saleida miļzei-

gūs porodūs. Bīži ar sajemtū aizdavumu nauzcēle pat

kormu: naudu pavasara grvutajā laikā vīnkorši nūēde.

vai ari nūpērka par jū sāklu.

Tagad sūlētos un gaidētos „folvarščika" dzeives vītā

vīnsātā izmonētajs Latgolas seik- un mozzemnīks ir ap-

sakrovs ar milzeigim porodim. Stov tagad teirumā na-

badzeigas vīnsētnīka ustabeņas: siņču vītā saslīti žogo-
ri, vējs un soltums pyuš taišni ustobā. Ustoba bīži bez

greidas, ar mola podu, pa kuru bosoni kdjom zīmu skrai-
da izbdlējušī bārni. Aiz ustobas vai ari pret jds lāgu stov

nalels klēveuš un kaids navīn nu dēlu sasysts škyuneits -

vot i vysi vīnsētnīka — „folvarščika" kormi. Prūtarns,

pa storpom radzami ari skaidom apjumēti kaidu pīcu un

vairok kormu jumti kūpā; radzami pat ar blaku apkoiti

jumti. Tur ar buržujiskds valdeibas svēteibu dzeivoj jau
asūšī vai vēl tūpūšī lauku bogdtnīki — kulaki.

Izdalēšona uz hutorim lelā mārā paveicyndja jau tai

strauji nūteitfušū Latgolas zemnīceibas diferenciāciju.
Kad zemnīki dzeivdja cīmā, lāpi tyka ganēti kūpejā tei-

rumā, plovos, popivē un speciālos ganeibds, kur taidas

beja. Ar izīšonu vīnsātos vysam tam beja beigas. Tu-

reigī zemnīki un kulaki proporcionāli sovai daļai daboja
lelus zemes gobolus, plovas, ganeibas, mežus un kryu-
mus. Nabadzeigajam zemnīkam ar sovim 3—4 gektarei-
šim zemes par ganeibom nabeja ko dūmot.

Tagad nabadzeigajs zemnīks uz sova zemes lapacei-
ša vairs navar uzturēt pat agrdkū nīceigū lūpeņu skai-
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tu. Vvspvrms, jis pordeve vuškas un cyukas. Sasamo-

zynoja ari gūvu skaits. Taida „faļvarščika" īpašums vī-

nā gobolā ir tik nīceigs, ka jis pat vystu navar izlaist ora,

iatf natyktu kaimiņa ddrzā vai teirumā.

Ganeibu trykums spīž seik- un mozzemnīkus grīz-
tīs pēc paleidzeibas pi vītejo lelzemnīka un kulaka. Par

nasamēreigi augstu cenu vai vērdzisku atstrodošonu ku-

laks „žēleigi" pajām ganeibā nabadzeigo zemnīka gūvi
vai vēl napordūtū vušku. Tai ar hutoru politikas izves-

šonu Latgolā rodās jauns kulaciskos eksploatacijas veids.

Vysi augšā pīvastī dati par agrarū reformu un poš-

reizējom agrarom atteiceibom Latvijā un Latgolā līcy-

noj, ka na tikai lelgruntnīku-kulaku, bet pat muižinīku

šķira tur nav likvidēta. Kulaku skaits Latvijā un Latgolā
ar agrarū reformu ir pavairots. Lauku buržuāzijas un

kapitālistiskos izsyucēju valsts rūķos atsarūn divi treš-

daļas nu vysas zemes — ap 4 miljoni gektaru.
Tys nūzeimoj, ka buržuāzijas izvasto agrāro reforma

ir gojuse navys tryuceigim zerrmīkim, bet gon lauku bur-

žuāzijai par lobu. Latvijas un Latgolas dorba ļaužu

prīškā stov ceina par jaunu agrarū „reformu", ceina par

vysas muižinīku un kulaku zemes konfiskāciju un por-

jemšonu dorba zemnīceibas reiceibā. Itei jauno agrāro

..reforma" satrycynos pošus kanitalizma pamatus uz lau-

kim. Tamdēļ jū varēs izvesf vīneigi nākušā Padūm'u

Latvijā un Latgolā.

Latvijas un Latgolas bezzemnīku, seikzemnīku un

mozzemnīku ceina par zemi ir ar piļsātu proletariātu vī-

nota ceiņa par proletariāta diktatūru, ceiņa par padūm'u
varu. Cyta ceļa, cytas izejas lauku dorba ļaudim nav un

nā&vus. ■ * .?f •:j^^"r ;r
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Buržuāzijas pimoneti un tagad naganteigi laupeti lau-

ku dorba lauds tū arvīn vairok un skaidrāk sāc saprast.

Krīze un sabrukums.

Te tikai eisumā apsastosim pi vvsporejiiii datim par

saimistiskū krīzi Latvijas un Latgolas piļsātās. Myusu

golvonajs uzdavums — parādēt Latgolas lauku dorba

laužu stāvūkli. Bet lai tū panākt, vajag koč eisumā ap-
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sastot pi ryupnīceibas, tērdznīceibas un finansu krizes.

Bez to navar bvut skaidra aina par Latgolas dorba ma-

su stdvūkli. Krīze pilsātā izsauc bezdorba un nabadzei-

bas vairdšonūs uz laukim, sevišķi seikzemnīciskajā

Latgolā.

Pyrms pasauļa kara Latvija beja vīns nu vvsvairok

rvupnīciski atteistētim Krīvijas apgobolym. Reigā vīn

1914. godā strddoja 394 fabrikas ar 67.019 strddnīkim. Vysā

Latvijā ryupnīceibā nūdorbyndtūs strddnīku skaits pdr-

snēdze svmtu tyukstūšu cvlvāku. Reigā, pīmāram, dor-

bdjās lelas .fabrikas: „Fenikss", «Baltijas vagonu fabri-

ka", „Provodniks" v. c. Itymds fabrikos tyka nūdorby-
ndts pa 10—15.000 strddnīku kotrā. Pa Latvijas ūstom

ģoja īvārojama daļa vysa Krīvijas eksporta un importa.

Kara laikā, prūtams, lela ryupnīceibas uzjāmu-
mu pdrtrauce sovu darbeibu. Tsastdja ryupnīceibas un

tērdznīceibas sabrukums.

Jemdama varu šovos rūkds. Latvijas tautisko bur-

žuāzija sūlēja strddnīkim atjaunot izpūstētū ryupnīceibu

un apgodot ar dorbu vysus strddnīkus. Bet tdļd-
koš atteisteibas godi parddēja, ka jei naspēja tū izda-

rēt. naspēja pavērt Latvijai dorba ļaužu tai gaidētu ceļu

uz saimistiskū uzplaukumu.

Latvijas nūsadybyndšonu, jei ty-
ka atrauta nu leld Krīvijas saimistiskd organizma, sai-

steibā ar kuru tei pvrms kara sdka ryupnīciski atsatei-

stēt. Buržujiskd Latvija nadalēti īsaslēdze kapitalisti-
skūs valstu pyustūšaiā sistēmā. Tamdēļ ari jds liktius.

jds ryupnīceiba un vysa saimistiskd dzeive tyka ar na-

saraunomom saitom sastēta ar Eiropas kapitālistiskās

vaļst'u liktini.

Jo lelokos kapitālistiskos valsts pēckara godūs kai-

nakai spēja atjaunot sovu ryupnīceibu," atdzeivvnot

sovu saimisteibu un pandkt tai saucamu relativū stabili-

zāciju, tad nu sovas vēsturiski-ekonomiskds bāzes at-

rauto mozd Latvija ari tū naspēja. Latvijas „stabiliza-

cija" pyrmskrīzes godūs beja ļūti vdja. svdrsteiga un

nīceiga. Itymūs relativd uzplaukuma godūs Latvijas

ryupnīceiba, saleidzynojūt ar pyrmskara godim, spēja
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atsajaundt tikai par 50—60 procentim. Lelūs (relativi

lelās, prūtarns) Reigas fabriku škūrstvni ari tvmās go-

dūs nareazēja dyumu un stāvēja kai buržuāzijas sai-

mistiskos naspējas un bankrota māmī līcinīki.

1929. godā, kūpā ar vysu kapitālistisku pasauli, sai-

mistisko krīze porjēme ari Latviju. Stabilizācijas godūs

moz atjaunotajā Latvijā krīze atsateistēja daudz strau-

jāk, nakai cvtos Eiropas kapitālistiskos zemēs.

Strauji sasašaurynoja tai jau šauro ryupnīceiba,
ryupnīceibas uzjāmumi vīns pēc ūtra samozynoja ra-

žošonu vai ari piļneigi bankrotēja.
Nu 394 pyrmskara Reigas ryupnīceibas uzjāmumim

(fabrikom un zavodim) 1934. goda sākumā strādāja ti-

kai 178. Itymūs uzjāmumūs 1914. godā nūdorbynotūs
67.019 strodnīku vītā pošreiz strodoj tikai 26.653 strod-

nīki. Saleidzynojūt ar pyrmskara godim, — samozyno-

jums gondreiž leidz vīnai trešdaļai. Tys ir Reigā. Bet

provinces pilsātos: Līpojā, Daugavpilī, Jelgavā v. c.

ryupnīceibas sabrukums vēl leloks. Latvijā pošreiz nav

gondreiž ni vīnas fabrikas, kurā strodnīku skaits por-

snāgtu 1.000 cylvāku. Myusu Padūm'u Savīneibas ap-

stoklūs tys izaklausa kai natycama ļauna posoka. Bet

tys tai ir, un tū naīsadrūšinoj, naspēj nūlīgt "ari poša

Latvijas buržuāzija un jds statistika.

Par krīzes *godu sabrukumu līcynoj taidi dati, kurus

publicēja Latvijas valsts statistisko porvaļde. 1930. go-

dā vysā Latvijā lelokās uzjāmumu beja 245, bet 1932.

godā — tikai 200. 1930. godā Latvijas fabrikās strādāju
46.503 strādnīki, bet 1932. g. vairs tikai — 31.392.

Leidz ar ryupniceibas krīzi īsastoja krīze ari lauk-

saimisteibā. Bet par tū nākušā nūdaļā.
Krīze ražāšonā, piļneigi dobiski, izsauce krīzi ari

tērdznīceibā. Sevišķi katastrofiski sabryuk Latvijas

orejā tērdznīceiba. Orejās tērdznīceibas apgrūzējumi

(īvadumi un izvadumi kūpā) sasamozynājuši nu 635,9

miļj. latu 1929. goda uz 172-8 miļj. latu 1933. godā. Un

itys samozynājums turpynājās ari 1934. godā. Naleidz

nikaidas fašistiskūs diktatoru mahinācijas.

Rvupnīceibas, lauksaimdsteibas un tērdznīceibas krī-

ze izraisa ari finansu krīzi. Latvijas valsts īnākumi kry-
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tuši nu 200 milj. latu 1929./30. budžeta godā leidz 100-

--110 miļj. latu —1933./34. budžeta godā. Orzem'u vaļu-

tas kr-ējumi Latvijas valsts bankā krīzes godūs krytuši

nu 80 milj. latu leidz pdrs miļjonim latu.

Vvss tys, prūtarns, vad uz sabrukumu ari Latvijas

valūtu — latu. Lats kreit, mozynojās jo vērteiba. Bet

pasalātynojut naudai palīk ddrgdkas preces, sasamozy-

noj dorba ļaužu pērkšonas spēja. Aug nabadzeiba un

tryukums.

Latgolā ryupnīceibas krīze izapauž vēļ osokā veida.

Tur nikod nav bejuse atteistēta ryupnīceiba. Bet pēc-

kara un krīzes godūs tci poša nīceigd ryupnīceiba ir ga-

leigi sabrukuse.

Izjamūt Daugavpili, gondreiž nivīnā cytā Latgolas

piļsātā nav taida uzjāmuma, kur nūdorbynotūs strddnī-

ku skaits byutu leloks par 50. Rēzeknes, Ludzas, Kfos-
lovas v. c. Latgolas piļsātu „ryupnīceiba" sastdv nu da-

žom odu fabrikom, maizes captuvem, šauču un skraučti

darbneicom v. c. Par cīmūs pdri palykušd dorba spāka

nūdorbyndšonu taidā „ryupnīceibā" navar byut i runas.

Daugavpils nu cytom Latgolas piļsātom atsaškir ar

tū, ka tī ir dīzgon lelas (prūtarns, izejūt nu Latvijas

ryupnīceibas maštabim — lelas) vaļstei pīdarūšas dzeļž-

cela darbneicas. Itymds darbneicos strddoj pdri par 500

strodnīku. Daugavpilī vēl ir nalelas odu un tekstiļfabri-

kas, kai ari prdvas metāla apstrddošonas darbneicas.

Saskaņā ar Latvijas statistiskos pdrvaldes oficialym
datim, 1932. godā Latgolā pavvsam beja 5 taidi ryuprīī-

ceibas uzjāmumi, kurūs nūdorbyndtūs strddnīku skaits

leloks par 50. Itymūs uzjāmumūs tyka nūdorbyndti
1.598 strddnīki. Tys nūzeimoj, ka Latgolas ryupnīceibā

teik nūdorbyndta vīna divdasmytd dala nu td poša nī-

ceigd Latvijas ryupnīceibas strddnīku skaita.

Pēc ryupnīceibas ražojumu kūpvērteibas Latgolas

ryupnīceibā Latvijas ryupnīceibas kūpprodukcijā ījam

vēl nīeeigoku lūmu. 1932. g. vysā Latvijas ryunīceibā

beja saražots preču par 171.405. miļj. latu (1930. go-

dā — par 286.114 milj. latu). Bet Latgolas ryupnīceibas

ražojumu vērteiba 1932. godā sastatēja tikai 6 milj. la-
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tu. Tys ir leidz smīkleigumam možs skaitlis saleidzy-

nojūt pat ar krīzes saāstū Latvijas ryupnīceibu.

Lelokūs amatnīku darbneicu ar 20—49 cvlvāki lelu

nūdorhyndtūs strodnīku skaitu Latgolā ir vysa navysa

S. Jimos teik nūdorbyndti pavysam 333 strodnīki. Lūti

seikūs amatnīku darbneicu, kuros teik nūdorbyndts nu

1 leidz 20 strodnīku ir — 390. Vysos jimos kūpā strodoj
1.540 strodnīki. Kūpā Lalgolā ir 403 ryupnīceibas uzjā-
mumi un darbneicas ar 3.471 strodnīku. Tys ir smīkleigi

nīceigs skaitlis.

Kaida te var byut runa par dorba atrasšonu piļsa-
tds?!

Krīzes godūs sabryuk ari Latgolas tēdznīceiba.

Strddnīkim un zemnīkim nav par kū pērkt preces. Tai

Daugavpils apriņķī 1929. godā beja 820 tērgotovas, bet

1932. g. tikai 738., Rēzeknes apriņķī tymā pošā laikā

tērgdtovu skaits sasamozyndjs nu 687 uz 613, Ludzas —

nu 415 uz 278 un Jaunlatgolas nu 729 uz 677.

Latgolas pilsēteņas un mīsteni sdc izneikt, īdzeivdtd-

ju skaits sasamozynoj. Tai, pīmāram, Ludzā īdzeivdtdju
skaits nu 5559 cylvākim — 1925. godā sasamozvnojs
leidz 5.359 — 1932. g. Krdslovā tymā pat laikā samo-

zyndjums nu 4.485 leidz 4.283; Kdrsovā nu 1.963 leidz

1.843; Preilūs nu 1.930 leidz 1.747; Varakldnūs nu 2005
leidz 1.624.

:
\

Bezdorbs un jō sekas.

Pyrmā un golvonā kortā nu krīzes cīš pilsātu un

lauku dorba lauds.

Napīradzātūs apmārūs aug un vairojās Latvijas un

Latgolas pilsātu un lauku strodnīku, dorba zemnīku,

pilsātu seikraždtoju un seikūs būdnīceņu, kai ari dorba

inteliģences pūsts un nabadzeiba.

Tautas īnokumi (vysu lauksaimisteibas un rypnī-

ceibas ražojumu kūpvērteiba) Latvijā sasamozyndjuši
nu 1.150 miļj. ls. 1929./30. saimisteibas godā uz 750 milj.
— 1932./33. saimisteibas godā. Par tautas īnokumu

sasamozynošonu takūšā sairnistiskā godā nūteiktu ziņu
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vēl nav. Bet sprīžūt pēc vvsporejo Latvijas saimistiskd

stovūkla, jčsoka, ka tautas īndkums 1934. g. drūši vīn

sasamozynoj vēl straujāk, kai īprīškejūs godūs.

Kai šausmeigs lāsts Latvijas un Latgolas dorba lauds

vojoj bezdorbs. Možajā Latvijā bezdorbs ir sasnēdzs

miļzeigus apmārus. Puse nu vvsim Latvijas ryupnīcei-
bas strddnīkim pošreiz ir bez dorba. Pat buržuāzijas

rūkas puiši — sociāldemokrāti 1934. goda pavasarī sovā

presē beja spīsti atzeit, ka Latvijas piļsātos ir ap 60.000

cvlvāku lela bezdarbnīku armija. Reformistiskūs orūd-

bīdreibu žurnāls „Arodneeks" 1934. g. 22- marta numuri

rakstēja:

„Zamds dorba olgas, ddrgī uztura produkti un patē-

riņa preces dzan strādnīkus tryukumā un pūstā. Vvsain

tam pīsavīnoj bezdorba pūsts, kas Latvijā ir apjēms ap

60.000 strādnīku. Kūpā ar vysim saimes lūceklim apmā-

ram 150.000 leidz 180.000 īdzeivātoju cīš bodu un zau-

dējuši perkšonas spējas^^M^^^^^^Hp^>'T-v

Te vēl nav pīskaitēti pdri par 100.000 lauku bez-

darbnīku. Kūpā Latvijas un Latgolas piļsātos un laukus

ir vysmoz ap 200.000 bezdarbnīku.
Bods stīp sovas kaulaiņos rukas pori Latvijas un

Latgolas pilsātom un laukim.

Naletajos Latgolas pilsatos ir ap 20.000 — 25.000 bez-

darbnīku.

Latgolas cīmūs bezdarbnīku skaits snādzās leidz

70 — 80.000. Latgolā ir ap 10.000 piļneigu bezzemnīku,

9.000 taidu seikzemnīku-bobulu, kuru zemes plateiba

napdrsnādz 1 gektaru un 3.500 „zemnīku" ar zemes pla-

teibu nu I—21 —2 gektarim. Itei 22.500 sairnu leld armija ir

piļneigt lauku proletarīši, kurim zemes vai nu pavysam

nav, vai jei ir tikai par samārā nalelu īndkuma olūtu. Jī

pdrteik golvonā kortā nu olgātā dorba. Ar zemes pla-
teibu nu 2—5 gektarim Latgolā ir 11.000 seikzemnīku.

Ari itei grupa, pat vysslyktokūs Latgolas nabadzeibas

apstoklūs dzeivojūt, navar iztikt nu zemes vīn. Lai

daudz moz vilkt dzeiveibu — vajadzeiga pelņa. Kūpā

par itom četrom kategorijom iznāk 33.500 taidu Latgo-

las lauku proletarīšu ua pusproletarišu saim'u, kurom

grybūt nagrybūt ir jomeklej dorbu molā. Tys ir tika)
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sairnistfcibu skaits. Bet kotrā saimisteibā vai saimē ir

2—3, un bīži pat vairok, dorba spējeigū cvlvāku. Vysim

jim vajadzeigs dorbs molā. Nalelū zemes lapaceiti pa-

rosti apkapačoj veči, motes un bārni. Var pusleidz drūši

sacēt, ka itei seikzemnlku grupa dūd vysmoz 50.000

dorba maklātoju.

Tolok īt seikzemnīki ar zemes plateibu nu s—lo

gektarim. Taidu Latgolā ir 31.000. Ari itos grupas zem-

nīku lela dala navar iztikt nu sovas zemes vīn. Taidam

5 gektaru saiminīkam napīteik pat sovas maizes. Sovas

maizes bīži tryukst ari itymā grupā ītylpstūšim tai savu.

čvortnīkim (eatūrto dala učastkas), kuru zemes platei-
bu svārstās storp 6—7 gektarim. Bet jo zynomai čvort-

nīku daļai maizes ari pīteik, tad dēļ nūdūklu moksošo-

nas, apsaaušonas, apsagērbšonas, inventāra īgodošonas.

pat zyrga pakaustēšonas un sola vaj petrolejas nūpērk-
šonas vajadzeigs pīpeļnēt molā. Pīpelnēt molā ir naath-

kama vajadzeiba pat taidam saiminīkam, kur saimē jis
ir vīns pats ar sīvu. Bet parosti saimē ir izauguši jauni
puiši un meitas, kurim vīnkorši par šauru uz sova huto-

ra: nav ni pīteikūši dorba, ni maizes. Jāmeklē) dorbu

molā. Jamīīt vysu tū vārā jdsoka, ka ari itei seikzemnī-

ku grupa nu sova vyda dūd vysmoz 15—20.000 dorba

maklātoju. .
.
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Kas pazeist Latgolu un Latgolas zemnīku dzeives

apstoklus, tys zyna, ka ari tī zemnīki, kurim ir 10—15

gektaru zemes lūti bīži dzeivoj tik slikši, īndkumu nu

sovas zemes sājam tik mozu, ka ar saimi navar iztikt.

Bet taidu zemnīku Latgolā ir gondreiž 22 tvukstūšas.

Itūs zemnīku augūšī dāly un meitas taipat meklej dor-

bu molā. Tys sevišķi sokams par krīzes laiku. Krīze pu-

tvnoj natikai nabadzeigūs, bet ari videjūs zemnīkus.

Bankas, pogostu valdes, privāti augļotāji (naudas lī-

nētāji) un būdnīki par laikā nasamoksotim porodim un

nūdūklim izpārdūd torgns un padzan pavvsam nu zenKJS

arvīn lelāku Latgolas zemnīku skaitj»; Jī vysi iplyust
tai jau lelajā pilsātu bezdarbnīku armijā.

Agrāk, kēnena laikā, vvsi līķī Latgolas īdzeivdtdii

meklēja dorbu plašajā Krīvijā: brauce uz Piceri, naima-

vājās pi podr'adčikim. gāja dēlu grīztu „uz krīvu zemi
v
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v. t. t. Vīna dala pavysam pamete Latgolu un aizceļo-
ja uz Sibiri. Par latgalīšu-kolonistu kusteibu līcynoj jau

tys vīn fakts- ka pošreiz Sibirī dzeivoj ap 30 tyuksiūšu
latgalīšu. Ar buržujiskds Latvijas nūsadybynošonu Lat-

golas dorba laudim ceļš uz Krīviju ir nūslāgts. Jī tyka

saspīsti šaurajā Latgolā un Latvijā kai zivs murdā.

Tagad Latgolā bīži var dzērdēt, kai ļauds žālojās, ka

„vysi celi ir atgrīzti", „nav to plotuma, kas agrok be-

ja". Un teišam. Vīneigo izeja ir — īt uz Latviju par kol-

pim, par grdvračim, budavnīkim un myurnīkim.

Latvijas pilsatos ari pyrms krīzes atrast dorbu gon-

reiž nabeja īspējams.

Pyrmajūs Latvijas pastdvēšonas godūs prdva dala

Latgolas dorba laužu teišam atroda dorbu pi Latvijas
muižinīkim un kulakim. Latvijas lelsaiminīki ar vaļsts
pabolstim bvuvēja sev jaunas mdjas, drenēja un nūsau-

syndja laukus un plovas, cēle sev vasarneicas un lapnas

pils. Tur tad ari tyka nūdorbyndts lātajs Latgolāj
strddnīks, myurnīks, plotnīks, kanavsčiks. Taipat ari

kulaku un muižinīku saimisteibds, par kolpim un gonim

latgalīši tyka nūdorbyndti prdvā skaitā.

Saskaņā ar napijneigim oficiālym datim 1929. godā
Vydzemē, Kūrzemē un Zemgalē tyka nūdorbynoti
21.757 Latgolas laukstrddnīki un amatnīki. Patīseibā

itys skaitlis ir jdpavairoj vysmoz leidz 35.000—40.000

cvlvāku. Bez tam, saskaņā ar tim pošim datim. jau

mynātā godā pošā Latgolā tyka nūdorbyndti 17.016

laukstrddnīki — vītejī Latgolas īdzeivdtdji. Tai tad pā-

dejā pyrmskrīzes godā 55.000—60.000 Latgolas bez-

zemnīku, seikzemnīku un mozzemnīku beja nūdorbyndti
molā. Nav jdaizmērst, ka laukstrddnīki sovā nūspīdūšā
vairumā teik nūdorbyndti vīneigi vosor. Par zīmu pi

lauku dorbim pat pyrmskrīzes godūs palyka napylna
trešo dala nu vysim laukstrddnīkim. Goni, prūtarns, zī-

mā nimoz nateik nūdorbyndti. Tys pat sokams ari par

myurnīkim, byuvstrddnīkim un cytim amatnīkim. Tai

ka ari nu itos strddnīku armijas pyrmskrīzes laikā par

zīmu palyka dorbā labi ja 5—6.000 cylvāku.
Bet ari pyrmskrīzes godus vysas Latgolas breivos

rūkas naatroda pīlītdšonas. Bezdorbs, vai pareizok,—
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apslāpts bezdorbs, pusbezdorbs Latgolas cīmus beja
vvskorstokā vosoras dorba laikā.

Isastojūt krīzei, stovūklis sāka strauji pasaslvktvnot

Latvijas palākī baroni ap tim godim vysā vysumā jau

pabeidze māju celšonu. lauku un plovu drenēšonu un

grāvāšonu. Krīze vysu kulaku celtnīceibu vēļ vairok

sašaurināja. Atsasauce krīze ari uz nādorbynātūs lauk-

strādnīku skaitu. Kotrys kulaks un pat muižinīks soka

knapynātīs. vīns ūtrys pats soka strādāt, lai tik nabyutu

jojam kolps vai kolpyune. Bez tā, vīnu dalu laukstrād-

nīku pādejūs godūs izspīde ari mašinas, kuras kulaki un

rnuižnīki arvīn lelākā skaitā sāce pīlītot sovās saimi-

steibās.

Tai, sācūt ar 1930. godu Latvijā un Latgolā nūdorbv-

notūs laukstrādnīku skaits strauji sasamozynoj. Pīmā-

ram, 1932. godā saskaņā ar oficialym datim, Latvijā pa

vosoras mēnešim tyka nūdorbvnoti vairs tikai 13.739

Latgolas laukstrādnīki un amatnīki. 1934. goda vosorā

itys skaitlis vairs napārsnādz 10.000 cylvāku.

Taidus pat tempus sasamozynoj ari poša Latgolā

nūdorbynātūs laukstrādnīku un amatnīku skaits.

Sumejūt vysu sacētū. var taisēt slēdzīni: jo pošreiz

Latgolā uz laukim pat vosoras laikā sāktu reģistrēt vy-

sus dorba maklātājus, tad pīsateiktu vysmoz 50.—60.000

lela lauku bezdarbnīku armija. Zīmā itys skaitlis pasa-

vairoj par vairākim desmitim tyukstūšu. Vysa itei rmļ-

zeigo strādeigūs Latgolas dorba laužu masa ir bez pī-

teikūša dorba un pat pilneigi bez dorba; dzeivoj naap-

rokstamā nabadzeibā, cauru godu cīš pusbodu, bet pa-

vasarūs — ari pilneigu bodu.

Kūpā vīnā pošā Latgolā (piļsātos un uz laukim) ir

vysmoz 80—90.000 bezdarbnīku. Kaids miļzeigs spāks,
kaida milzeiga enerģija gul bezdarbeiba un šausmeigūs
nabadzeibas un boda apstāklūs īt pilneigi būjā. Un tys
ir tikai tādēļ, ka pi varas atsarūn lauku un pilsātu bur-

žuāzija. Tikai tādēļ, ka fabrikas un zavodi, lela dala ze-

mes un dobas bogāteibu atsarūn kapitālistu rūķos! Ar

Padūm'u Savīneibas cylvāka acim verūtīs tys līkās

nazkaids mūrgs, nazkaids natycams orprots.
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Bezdorba bīdaklys vojoi ari nūdorbyndtūs strodni-

kus. Jī dzeivoj myužeigā nadrūšeibā, myužeigds bailēs,

ka saiminīks kotru dīnu var atlaist nu dorba: vai nu

tamdēļ, ka gryb pījemt cytu, paklauseigoku strodnīku.

vai ari tamdēļ, ka vysa fabrika vai zavods nūīt

bankrotam un izbeidz dorbus. Tys, kas ar sovu apziņu,
protu un nervim ir izjuts itos myužeigos atlaisšonas un

dorba pazaudēšonas bailes, zyna kū nūzeimoj kapitāli-
stisko vērdzeiba, kū nūzeimoj kapitalizma saimistiskd

krīze. Byut izmastam nu dorba — nūzeimoj nagldbamu

pūstu un bodu sev un vysai saimei.

Taisni tamdēļ vīns nu leidkim SPRS strddnīku šķi-

ras revolūcijas īkardjumim ir — bezdorba, itd kapitali-
stiskūs valstu strddnīku ldsta, galeiga likvidācija, dor-

ba nūdrūšinošona vysim, kas gryb strdddt.

Bet bezdorbs nav vīneigajs ldsts, kū strodnīku šķirai

nas krīze. Turādama šovos rūķos na tikai saimistiskū.

bet ari politisku varu, buržuāzija mēģinoj vysus krīzes

smogumus pdrveļt uz pilsātu un lauku dorba laužu pla-
cim.

Vyspyrms buržuāzija čerās pi tai jau zamos strddnī-

ku dorba olgas samozyndšonas. Tai, krīzes godūs Lat-

vijas strddnīku olgas samozyndtas vvsos ryuprtīceibas
nūzarēs un vysūs uzjāmumūs caurmārā par 50 proc. Ir

taidi uzjāmumi, kur olgas samozyndtas vēl vairok. Lū-
ti plaši teik pīkūpta ari nūpelnētds strddnīku olgas na-

izmoksa, nūlaupēšona. Saskaņā ar Latvijas dorba in-

spektoru ziņom, 1927. godā par nūpelnētds dorba olgas

naizmoksu syudzējušīs 2.904 strodnīki, bet 1932. g. —

jau 8.063.

Laukstrodnīku olgas krīzes godūs krytušas vēl vai-

rok nakai ryupnīceibas strddnīku olgas. Jo 1927. godā

laukstrodnīkam-veirišam vosoras dorba laikā mok-

sdja 50—60 latus mēnesī, tad 1934. goda pavasarī mok-

,soja vairs tikai 15—20 latus. Samozyndjums leidz vīnai

trešdaļai!

Latvijas buržuāzija paslyktynoj strddnīku un ari na-

badzeigūs zemnīku stdvūkli ar pyrmos napīcīšameibas

preču cenu pacelšonu: saddrdzynoj maizi, apģērbu,

apovus, soli v. c.



39

Pasaslyktynoj ari strodnīku sociālo apdrūšinošona.
Kai agrākā «demokrātisko", tai ari tagadējo fašistisko

Latvijas valdeiba paslyktynoj strodnīku orstēšonūs, at-

jam pensijas sakrūpļdšonas gadējumūs v. t. t. Bet lauk-

strodnīkim pavysam nateik dūta nikaida orstēšonos. Jī

pēc Latvijas buržuāzijas dūmom var kai suni mērt bez

kaidas orsta paleidzeibas.
Vīns nu pastyprynotas strddnīku eksploatacijas vei-

dirn, kuru krīzes laikā uzjēmēji sevišķi pīlītoj — ir

dorba dīnas pagarindšona.

Latvijā gon nu 1922. goda oficiāli pastdv lykums par

8 stuņžu dorba dīnu. Bet tai pat kai vvsi strddnīku md-

nēšonai izdūtī lykumi, ari lykums par 8 st. dorba dīnu

pastdv tikai uz papeira. 8 stuužu dorba dīna deveiņom

dasmvtdaļom Latvijas strodnīku buržujiski-fašistiskajā
Latvijā ir nasasnādzams sapnys. Pat valsts uzjāmumūs:
Reigas posta-telegrafa darbneigos, Līpdjas kara ūstas

darbneicds un Reigas un Daugavpils dzeļžceja darbnei-

cds strodnīki ir spīsti strādāt caurmārā 9—lo sumde?

dīnā. Privātus uzjāmumūs dorba laiks vēl gardks. Sei-

kajds amatnīku darbneicds strodnīki strddoj tai pat kai

senejūs laikūs, 12 un pat 14—16 stuņdes dīnā.

Krīzes godūs dorba dīna strddnīkim teik napdrtrauk-
ti pagarināta. Tys nūteik tymā pat laikā, kad tyukstū-
šom un desmitem tyukstūšom strddnīku tryukst dorba

un jī velti menešim ilgi stāv garās ryndās pi dorba bir-

žas gaidēdami koč vysmozdkū nūpelni.

Vyss itys brīsmeigajs Latvijas dorba ļaužu pūsts,

bezdorbs, bods un izputynošona gryuž masas arvīn le-

lokā izmysumā, veicynoj dorba tautas izdzimteibu un

pagrimšonu.

1930. godā Reigā nūslāgtas 4.542 lauleibas, 1933. g.

tikai — 3.654. Dzimsteibu skaits Reigā sasamozynojs nu

6.016 — 1931. godā leidz .4.953 — 1933. godā.

Četrūs krīzes godūs Latvijā pašnāveibu izdarējušas

3.000 personu. Latvijas avīzēs gondreiž kotru dīnu var

lasēt cisas ziņas, ka „dzeives apnykuma dēļ", vai ari

.
trvuceigu apstākļu dēļ" taids un taids strādnīks vai

strodneica pasakdrs. īlēcs Daugovā, nūsasdvs v. t t.
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Leidz taidoni šausmom ir nūvaduse pilsātu un lauku

dorba lauds buržuāzijas diktatūra. Latvijas un Latgolas

buržuāzija 15 godu ilgos valdēšonas laikā ir nūvaduse

rvupnīceibu un vysu saimistiskū dzeivi leidz naradzā-

tam sabrukumam. Pusi nu vvsim pilsātu un lauku strod-

nlkim jei ir padarējuse par bodā mērstūsim bezdarbni-

kim.

Na taida tagad Latvija byutu, jo tur pastovātu pa-

dūm'u valdeiba. SPRS straujos sociālistiskos celtniecī-
bas pīmārs līcynoj, ka Latvijas ryupnīceiba jau sen

byutu atjaunota. Byutu uzcaltas un laistas dorbā jaunas

fabrikas un zavodi, kur atrostu dorbu desmiti un symti

tyukstūšu tagad bez dorba neikstūšūs Latvijas un Lat-

golas pilsātu un lauku bezdarbnīku. Jau 15 godu Latvi-

jas valdeiba runoj par Daugovas yudhja krytuma izmon-

tošbnu uti elektriskos spāka stacijas celšonu. Bet tpļok
par runom nikur nateik. Pastovūt padūm'u vaļdeibai pi

Daugovas jau sen ryuktu elektrostaciju turbinas un dūiu

enerģiju Latvijas ryupnīceibai un lauksaimisteibai, nastu

gaismu kotrā Latgolas cīmā\ kotrā tagad ar skolym ap-

gaismotajā ustobā.

Lauksaimisteibas krīze un zemnīku

pūsts.

Pēc byuteibas lauksaimisteibas krīze Latvijā turpv-

nojās vysus pēckora godus. Tikai ar 1929. godu itei

krīze pījēme osokas un pūstūšokas formas.

Latgolas seikajs un vidējais zemnīks Latvijas pa-

stovēšonas laikā nikod nav sēdējs uz „zala zora". Por-

mēreigo kulaku eksploatacija, zamos dorba olgas— dēl

Latgolas seikzemnīkim, kuri pordeve sovu dorba spāku
kulakim un muižinīkim. Lely nūdūkli, naportraukti augu-

ši porodi, procenti un procentu procenti par nasamok-

sotim porodim un nūdūklim — dēļ vvsim Latgolas dor-

ba zemnīkim. Vvss tys sagatavoja tagadēju osū lauk-

saimisteibas krjzi Latgolā. Pošreiz vysi augšā mynātī
Latgolas lauku dorba ļaužu, seikūs uti videjūs zemnīku,
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eksploatacijas un izsyukšonas veidi palykuši vel osoki,

gryutoki un pūstūšoki.

Latgolas lauku dorba lauds nu krīzes cīš gon kai

dorba spāka pārdevēji— strodnīki un bezdarbnīki, gon

kai seikīpašnīki — vysnaganteigokos kulaku un speku-

lantu izsyukšonas objekts.

Runojūt par laukstrādnīku dorba olgu, mes jau re-

dzējām, ka krīzes godūs tei ir krytuse orkorteigūs ap-

mārūs un tagad sastota tikai vīnu trešū dalu. Ar olgu

krysšonu vīn Latgolas seikzemnīka-kolpa īnokums ir sa-

samozynojs leidz vīnai trešdaļai. Bet nav joaizmērst, ka

ir sasašaurinojušas ari dorba dabošonas īspējas. Salei-

dzynojūt ar 1929. godu, tagad Latgolas lauku dorba

lauds ārpus sova cīma teik nūdorbynoti uz pusi mozokā

skaita. Cytim vordim — tagad puse nu vysim agrāk nū-

dorbynotim sēd bez dorba un leidz ar tū ari bez agrāko
īnokuma.

Taipat ir sasamozynojuši un bīži — gondreiž galeiģi
izabeiguši dažaidi nūpelnas dorbi pi sātas: podvodos
braukšona vītejim tērgotojim, meža. vesšona, ceļu lobo-

sonas olgotī dorbi v. t. t. Saimistiskd krīze ir sašauri-

nojuse mežu izstrdddšonu, samozyndjuse preču cyrku-

ļaciju storp laukim un piļsātom, apturējuse ari" vvsns

cytus dorbus, kur zemnīks agrok varēja nūpejnēt kaidn

santimu dēl sola un petrolejas.

Nu vysim agrokim Latgolas tryuceigd zemnīka dor-

ba olgas īndkumim tagad ir palykuse labi jo vīna pīkto
dala.

Dēl Latgolas bezzemnīkim, bobulim — ddrzu īpašni-

kim un seikzemnīkim taida pelņas un nūpelnas sasamo-

zyndšona ir taišni katastrofiska. Dēl itos lauku īdzei-

vdtdju grupas vairs naīt runa par tryukumu un naba-

dzeibu. Te dīnas korteibā vys vairok nūsastdj ptļneigs
bods un izmēršona. Un Latgolā bodu cīst sdc vys pla-
šākas uh plašokas bezzemuīku un seikzemnīku masas.

Itū šausmeigū stdvūkli, prūtarns, izmontoj vītejī ku-

laki un bodā mērstūšūs cylvākus nūdorbynoj, kai lat-

vīši soka, „par vādaru", par putras bjūdu un maizes go-
ruzu. Tys ir vīns nu leidzeklim ar kuru kulaki atvīglv-
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noj deļ sevis krīzi un vvsus jos •gryutumus porveļ uz

dorba laužu placim.

Vīna nu rakstureigokom agrarknzes pazeimem ir —

katastrofiska cenu krysšona uz vvsim lauksaimisteibas

ražojumim. Latvijā agrarkrīze sevišķi pasaosvnoja sa-

karā ar cenu krvsšonu uz lūpkūpeibas produktim. Pīmā-

ram, svīksta kilograms 1929. godā moksoja 4 lati 30 sant.,

1930. g. — 3 lati 50 satīt., 1931. g. —2,70 sant. un 1933.

g. tikai — 1 latu. Samozvnojums vairok kai četras re
I-

zes. Katastrofiski krvtušas ar golvonos Latgolas zem-

nīku eksportpreces — lynu cenas. Tai 1930. godā par

eksportētom 8.778 tonnom lynu Latvija ārzemēs sajēme
11.1 milj. latu, bet 1931. godā par 13.669 tonnom — tikai

8,6 milj. latu. 1933. godā lynu cenas, saleidzynojūt ar

1913. goda cenom, krytušas vairok kai trejskorteigi. Lel-

lūpu gaļas cenas 1933. godā, saleidzynojūt ar 1929. godu-

krytušas trejskorteigi. Vystu un ūlu cenas 1933. g., sa-

leidzynojūt ar 1927. godu, krytušas div- un trejskorteigi.
Pat pēc oīicialym valsts statistiskos pārvaldes datim

vysu lauksaimisteibas ražojumu cenas krīzes godūs

krytušas caurmara par 50 procentim.
Bet ryupnīceibas preču cenas tyma pat laika ir pa-

lykušas gondreiž tos pošas agrākos, kaidas beja pyrms

krīzes. Saksaņā ar oficialym datim, ryupnīceibas preču

cenas 1932. g., saleidzynojūt ar 1929. g. cenom, krytu-
šas par 19 procentim. Patīseibā ryupnīceibas preču cenu

samozyuojums nav pat tik lels. Pādejūs divus godūs.

pīmāram, ir stypri cālušās drēbes un dažaidu apģērbu

cenas.

Par dažu zemnīku patērēšonai vajadzeigūs ryupnī-
ceibas preču cenu kusteibu dūd pārskotu taida labele:

1931. g. 1933. g.

Kaļamo dzelža kilograms 0,23 sant 0,24 sant

Dzelža lemeša t*. ...0,54 0,45 ~

Izkapts (gobols) 2,60 „ 2,41 „

Pokovs D,43 „ 0,43'
„

Kaglu kilograms ;•• • • • 1,02 rļap o*9B

Lūga stykla kvadrātmetrs ....3,66 „ 3,51 „

Tai jau ļuti nīceigi Latgolas dorba zemnīka īnokumi

krīzes godūs ir krytuši taisni katastrofiski. Nu agrokim
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dorba olgas un lauksaimisteibas ražojumu pdrdūšonas

īnokumim ir palvkuse pavysam nīceiga dala. Bet izda-

vumi par laukstrodnīkam un seikzemnīkam vajadzeigom

rvupnīceibas precēm sasamozyndjuši caurmārā tikai par

vīnu dasmytū dalu. Nav gryuši īsadūmdt, pi ko vyss tys
ir nūveds Latgolas zemnīceibas nabadzeigūs slāņus.

Na tikai nabadzeigajs, bet pat videjajs zemnīks vairs

naspēj pērkt vysnapīcīšamokos ryupnīceibas preces.

Pīmāram, lai nūperkt 15—20 latus moksojūsū vidējo lo-

buma zoboku pdri, vajag pdrdūt gondreiž vasaļu gūvi.

Par ūlu desmiti navar nūpērkt škāļnīka burtneicu. Lai

nūpērkt sīvīšu kartona golvas skustu, vajag pdrdūt
kilogramu svīksta.

Latgolā tagad, kai tāvu tāvu laikus, nu jauna naba-

dzeigd zemnīka ustobā kyup skols, jo nav par kū nū-

pērkt pat petrolejas. Par taidom lītom kai čajs, cukrys
v. taml. produkti seikajs un videjajs zemnīks jau sen ir

aizmērss. Zobokus sāc aizvītot veizes, postolas un sausā

zīmes laikā — nu vērvem peitds petērnes.

Vot leidz kaidam krīzes dziļumam Latvijas buržuāzi-

jas kundzeiba ir nūvaduse dorba masas un vysu Latvi-

jas un Latgolas saimistiskū dzeivi.

Sovā brošūrā „Jaunī dati par kapitalizma atteistei-

bas lykumim" Lenins soka:

«Kapitalizma. golvond pamatteftdence pastdv tymā.
ka ryupnīceibā un lauksaimisteibā seikraždšonu izspi;:
!elraždšona. Bet itū izspīsšonu nav jdsaprūt tikai kai

nakavējūšu ekspropriāciju. Uz izspīsšonu atsateic ari

seikūs lauksaimnīku saimisteibas izputyndšona,

paslyktynošona, kas var viļktls godim un godu desmitim.
Itei pasaslyktynošona izapauž seikd zemdara pormēreigā
dorbā vai bareibas paslyktyndšbnā, nūdūklu augšonā.

lūpu barūkles un vyspdr uzturēšonas paslyktyndšonā.
zemes kūpšonas, māsldšonas, apstrdddšonas v. t. t.

apstākļu paslyktyndšānā, saimisteibas tehnikas stāvēšo-

nā uz vītas v. t. t.". rM&ĒS.:.
\

Vysi! Hī Lenina aizrādētī moimenti sevišķi osi izpauž
Latgolas cīmā pošreiz, smogās krīzes apstāklūs. Taišni

itaidā veidā nūteik Latgolas nabadzeigās zemnīceibas iz-

syukšona un izspīsšona. Pārmēreigajs dorbs, veču, bār-
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nu, Vysas saimes verdziska nūdorbvnošona un bez laika

dzeišona kopā, pusbods, lūpu paneikšona un zemes na-

laisšona — vīneigi ar taidu brīsmeigu moksu Latgolas
nabadzeigajs zemnīks pošreiz krīzes laikā spēj nūsaturēt

sovā saimisteibā.

Latgolas nabadzeigo un vidējo zemnīka zemes ap-

strodošonas tehnika natikai stov uz vītas — jei jau soc

īt atpakaļ. Plugas vītu soc ījemt vactāvu orklys; dzelža

topu eceižas vītā mdlainim pykim pa vērsu loksta „eg-

Ks" — egles žuburu eceiža. Tai saucamos „pederes" vai

„trepaka" Latgolas nabadzeigim zemnīkim nikod nabeja.
Jos reši beja atrūnamas ari pi vidējo zemnīka. Pošreiz.

krīzes godūs jūs skaits pi videjim zemnīkim strauji sasa-

mozynoj. Vācos salyuzt un sasanosoj, bet jaunu nav par

kū nūpērkt. Lauksaimisteibas mašīnu: plaunamūs, sēja-

mus, kuļamus v. 1.1. Latgolas dorba zemnīks sovā sāla

un teirumā vvspdr nav redzējs. Itos mašinas ir tikai pi

kulakim un ari tad — golvdnā kortā Latvijā. Latgolā
lauksaimisteibas mašinu ir ļūti nīceigs procents. Bet krī-

zes godūs īvadamūs mašinu skaits vvsā Latvijā ir sasa-

mozynojs par 60 proc. Sovas lauksaimisteibas mašinas

Latvijā nateik izgatavotas.

Saskaņā ar 1929. g. lauksaimisteibas skaitēšonas da-

tim, lauksaimisteibas mašinas pa atsevišķim Latvijas

apgobolym sasadalēja tai:

Vydzeme Kurzeme Zemgale Latgolā Latvija

Traktori 157 30 120 6 313

Divleinešu plugas • . 2.849 1.273 4.986 173 9.281

Kultivatori 1.634 683 1.445 151 3.913

Sējamos mašinas
._. . 2.084 1.609 3.860 279 7.832

I.abeibas pļaunamos
mašinas £.156 2.324 7.025 . 880 19.385

Bulvu racēji • • • • 2.552 689 t 472 53 3.666

Itī skaitli runoj porok gaišu volūdu par lelū Latgolas
uabadzeibu. Svareigokūs lauksaimisteibas mašinu, salei-

dzynojūt ar cytim Latvijas apgobolym, Latgolā ir orkor-

teigi nīceigs skaits. 6 traktori uz symtu tyukstūšu Lat-

golas saimiseibu!
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Bet ari tys pat niceigajs lauksaimisteibas mašinu

skaits atsarūn golvonā kortā kulaku un tureigūs zemnī-

ku rūķos.

Sasamozynoj ari nabadzeigūs un vidējus zemnīku

saimisteibu dzeivajs vilcēja spāks — zyrgi. Pādejo zyrga

pordūšona krīzes godūs palīk arvīn cēškoka parddeiba.
laigon zyrgs dēļ tryuceigo zemnīka ir pādejajs, kū jis
izvad nu kļāva. Jau 1929. godā, kad lauksaimisteibas

krīze vēl nabeja tik osa, Latgolā beja 16.357 (18% nu

kūpskaita) taidas seik- un mozsaimisteibas (ar zemes

plateibu pdri par 1 gekt.), kurom nabeja zyrga. Krīzes

godūs bezzyrga saimisteibu skaits byus pīaudzs vys-

rnoz par 30—40 proc.

Bezzyrga zemnīks zyrgu parosti jam nu tureigo
sābra par orkorteigi lelu moksu. Bet tai ka krīzes laikā

naudas nav, tad — par atstrodošonu. Tys ari ir vīns

nu tim veidim, kaidā kulaks un tureigajs zemnīks īvalk

nabadzeigū zemnīku sovūs izsyukšonas teiklūs.

1929. godā Latgolā beja 217.000 gūvslūpi (ar vysom

slaucamdm gūvim un telim kūpā). Uz kotru zemnīka

saimisteibu iznok caurmārā pa 2 gūvslūpi. Prūtarns, lūpu

sadalējums nav vīnmēreigs. 1929. godā saskaņā ar ofi-

ciālos statistikas zinom Latgolā 8.191 zemnīka saimistei-

bai nabeja nikaida gūvslūpa, un 8.700 (ap 10 proc. nu

kūpskaita) saimisteibom nabeja slaucamos gūvs. Te jo-

pīzeimoj, ka aprēkinojūt bezgūvu saimisteibu skaitu,

buržujisko statistika nu zemnīku saimisteibu kdrtas

izslādz vysus tūs, kuru zemes plateiba nasasnādz 1 gek-
tari. Kūpā ar itom saimisteibom jau 1929. godā bez gūvs

Latgolā beja ap 13—14.000 saimisteibu;

Krīzes godūs bezgūvu saimisteibu skaits strauji vai-

rojās. Tagad Latgolā ir ap 20.000 bezgūvs saimisteibu,

t. i. vīna pīkto dala nu saimisteibu kūpskaita.
Saimisteibu ar 1 gūvi 1929. godā Latgolā beja 36 proc.

nu kūpskaita. Saimisteibu ar 2 gūvim —32 procenti. Tai

tad 1929. godā 78 proc. Latgolas saimisteibu vai nu pa-

vysam nabeja guvu, vai ari beja na vairok par 2. Turei-

gūs zemnīku ar 3—4 gūvim beja 19 proc. Kulaku un

muižinīku ar gūvu skaitu pdri par 5 beja tikai 3 proc.

vai pēc skaita — 3.270.
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Cik kotrai nu itom grupom pīdar gūvu, tū buržujisko

statistika nasoka. Jei snādz ziņas tikai par gūvu skaitu

dažaida leluma saimisteibos (pēc zemes plateibas).

Zemes pīateiba Gūvslupu skaits Procentūs (%)

Leidz 1 gekt 3.235 1,49
1— 2

„

2.573 1,18
2— 5

. . . . .
11.393 5,24

5— 10 .5030 i 23,15
10— 15 52.209 24,03
15—20

„
. . 38.944 17,92

20— 30
»

34.353 15,81
30— 50 16.978 7,81
50—100 6.520 3,00
50 - 100

. . .
804 0,37

KopāT 217.312 ! 00,00

Nu itos tabeles radzams, ka seikzemnīkim ar zemes

plateibu leidz 5 gekt. (kuru ir ap 23 proc. nu vysim zem-

nīkim) pīdar tikai 8 proc. gūvslūpu. Zemnīkim ar zemes

plateibu nu 5—15 gekt. (52 proc.) pīdar 47 proc. gūvs-

lūpu. Ar zemes plateibu nu 15—30 gekt. (21 proc.) —

34 proc. Un kulakim un muižinīkim ar zemes plateibu

pdri par 30 gekt. (11. proc.) — 14 proc. gūvslūpu.

Tvs beja pyrms krīzes —1929. godā. Tagad diferen-

ciācijas process uz laukim byus lūti īvārojami pdrgrū-

zejs kotrai nu augša mynatom lauksaimniku kategorijom

pīdarfisūs lūpu skaitu.

Diferenciācijas process nūtyka ari pyrms krīzes īsa-

stdšonas. Tai Latgolas zemnīku gūvslūpu skaits nu

1923. leidz 1929. godam sasamozynoja nu 224.300 uz

217.312 golvom. Un vvss itys samozynojums gdja vīnei-

gi uz nabadzeigūs zemnīku rēķina. Tureigūs zemnīku un

kulaku lupu skaits ityma laika vēl pīauga.

Saleidzynojūt Latgolas un Latvijas lūpu skaitu, dabo-

jam porsteidzūšu bildi. Tymā laikā, kad Latgolā uz kotru

samisteibu iznok caurmārā pa divi gūvslūpi, Vvdzemē

jūs iznok caurmārā uz kotru saimisteibu pdri par 6. Trejs
reizes vairok! Vydzemē 1929. godā saimisteibu ar gūvu

skaitu pdri par 5 beja 40 proc, bet Latgolā — tikai 3 proc.
Sakarā ar izīšonu vīnsātos sevišķi strauji sasamozy-

ndja Latgolā seikūs lūpu skaits: cyuku skaits nu 122.300
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golvom 1923. g. leidz 66.887 — 1929. g. un vušku nu

379.700 leidz 229.124. Ari seiklūpu samozvnojums golvo-
nā kortā kreit uz zemnīceibas nabadzeigim slānim. Itvs

seiklūpu sasamozynošonas process turpynojās ari pēc

izīšonas uz hutorim — zam krīzes īspaida.
Latgolas lūpu tērgi krīzes godūs, kai soka, lyuztin

lyuzt aiz īvastūs lūpu daudzuma. Lai samoksot kaidn

dalu nūdūklu un procentu bankai — nabadzeigajs un

videjajs zemnīks vad uz tērgu pādejū gūvi. pādejū

vušku; kaun pādejū cyuku, un galu pordūd lauku tērgv

vai pilsātā. Sev dēl „aizleja" pamat tikai kojas un

zornas.

Moksleigūs māslus, vai tai sauc. „udabreņju" Latgol i

izlītoj lūti nīceigūs apmārūs. Krīzes laikā moksleigūs
māslus spēj nūpērk vīneigi kulaki. Jau pyrms krīzes Lat-

golā uz kotru aramzemes gektaru moksleigūs māslu tyka
izlītots 15 reizes mozok nakai Latvijā!

Kotram skaidrys, ka lauku apstrodošonas pasaslykty-
ndšona, lūpu māslu sas_amozynošona un moksleigūs mās-

lu tryukums naportraukti samozynoj Latgolas nabadzei-

goš zemnīceibas lauku ražu. Zeme teik syukta un izsyuk-
ta, un beidzūt — atsasoka dūt na tikai normalū, bet pat

agrdkū, lūti zamū ražu. Lauku augu raža Latgolā ir

gondreiž uz pusi zamoka nakai Latvijā. Bet Latgolas
zeme caurmārā nav slyktdka, jo na lobdka par Kūr-

zemes vai Vydzemes zemi._
Nabadzeiba Latgolas cīmūs ir tik lela, ka prāva dala

zemnīku jau pyrms sēšonas laikā nūād sovu sāklu. Sāk-

lu meklej pi ~labdarim" — kulakim un tureigim zem-

nīkim. Rudin par kotru aizjemtū pudu mīžu vai auzu

vajag atdūt pusūtra vai pat divi. Dūd kulaks ari par
aostrādāšonu, bet tad izspīž vēl vairok svīdru un

prācas.

Saskaņā ar Latvijas statistiskās pārvaldes 1932. g.

„Mēneša biletēnā" Nr. 6 publicētim datim, 1932. g.

pavasarī Latgolā sāklas tryuka 45 procentim zent-

Sakara ar saklās tryukumu, vīna dala Latgolas zem-

nīku lauku palīk pavysam naapsāta. Taids zemnīks
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lela dala lauku stdv vacainē. Jam pat nav lūpu, kū

ganēt pa šū vacaini. Godās, ka vītejajs kulaks „apsažā-

loj" un par kaidu labeibas pudu pajem zemi dēl lynu
sēšonas.

Lauku buržuāzija nasajyut i puses nu tim gryutu-

mim, kaidi spīž nūst nabaidzeigūs sldnus.

Pyrmkdrt, kulaki meikstynoj dēl sevis krīzi ar kol-

pu, kolpyunu un gonu izsyukšonas pastypryndšonu. Jī

na tikai nūsyt laukstrddnīku olgas, na tikai pagarynoj
tai jau nu saules leidz saulei garū dorba dīnu un spīž
stroddt svātdinēs. Jī paslyktynoj ari strddnīku uzturu'

leidz boda minimumam samozynoj kolpa bareibas por-

ciju. Caur mašinu izgrīztajs pīns, zyla putra un ar mā-

ru atgrīzts maizes gobols — lūti bīži ir vīneigd Latvi-

jas un Latgolas kulaka kolpa bareiba.

Utrkdrt — bogdtūs lauksaiminīku, kulaku un muižinī-

ku rūķos, kai jau augšdk redzējām, ir sakoncentrēti

vvsi modernī raždšonas leidzekli: traktori, kuļamos,

plaunamds, sējamos v. c. mašinas. Ar vysu itūs mašinu

paleidzeibu kulakam raždšona izmoksoj daudz lēšdk

kai nabadzeigajam zemnīcenam, kurs sovu teiritmemi

kapačoj ar pdrkormējušu zirdzeņu un vacu-vacū orklu.

Kulaku leld zemes plateiba un lelais lūpu skaits ari dūd

īspēju, racionāli saimnīkojūt, nu kotra gektara sajemt
leloku ražu un nu kotras gūvs leloku pīna izslaukumu.

Tai iznok, ka tymā pošā laikā, kad seikajs vai videjajs
zemnīks gatavojās izstīpt kojas, lelsaimnīks — kulaks

un muižinīks — dzeivoj, kai soka, ~capuri kuldams", un

sajem nu sovas saimisteibas prdvus īndkumus. Raždšo-

nas pošizmoksa, sevišķi caur pdsokaini lātd darba spāka

pīlītdšonu, lelsaimnīkam ir daudz mozdka kai mozzem-

nīkam.

Tū atzeist ari Latvijas zemkūpeibas teorētiķi. Tai

..Latvijas lopkopī un piensaimniekā" agronoms Apsīts
roksta:

„Ja vīna saimisteiba (dūmota mozzemnīka saimistei-

ba. —K. M.) ražoj kvīšus par 35 latim kvintalā, tad

cytds saimisteibds raždšona sasalātyndjuse leidz 17 la-

-48



49

tim. Izdeveigus gadējumūs (lelsaimisteibos. — K. M.), un,
saimistiski reikojūtīs, kvīši ražoti pat par 9 latim kvin-

talā".

Toļok tys pat autors runoj par pīna ražošonas paš-
izmoksu moz- un lelsaimisteibā:

„Ja vīnam lauksaimnīkam litra pīna ražošona iz-

moksoj 12 santimus, tad cyti stāsta, ka litri pīna prūtūt
ražot par 6 santimim par litru".

Jo vairok gektaru zemes, jo lēšok moksoj kotra

gektara apstrodošona. Tai pat — jo vairok gūvu, jo lē-

šok izmoksoj kotras gūvs uzturēšona.

Treškārt, un kas tys golvonajs, — kulaki sajem
nu valsts mijzeigas pīmoksas par švīkstu, labeibu,
cukra batvinim, lynim, bekonu (cyukas gala ekspor-
tam), jāra galu, sīru v. c.

Vysom itom pīmoksom valdeiba kotru godu izdūd

20—30 miljonus latu, tys ir gondreiž catūrtū dalu nu

vysim Latvijas valsts īnākumim. Sevišķi lelas pīmoksas

teik izsnāgtas uz eksportsvīkstu. Tureigī lauksaimnīki

eksportsvīkstu ārzemēs pārdūd par 1 latu kilogramu.

Bet valdeiba par kotru ārzemēs pārdūtū svīksta kilo-

gramu pīmoksoj klāt nu valsts kasās 1 latu 25 santi-

mus. Tai svīksta eksporteri faktiski par kotru svīksta

kilogramu sajem 2 lati 25 santimus.

Nu itom milzeigom pīmoksom ni- santima nateik na-

badzeigim zemnīkim, un lūti nīceiga dala — vidējim

zemnīkim. Pīmoksas valsts izsnādz tikai par eksporte-

jamū švīkstu. Par vītejā tērgā pārdūtū švīkstu nikaidu

pīmoksu nav. Bet cenas vītejā tērgā lūti bīži ir zamā-

kas kai pasaula tērgā. Nabadzeigajs un vidējais zemnīks

sovu svīksta mārceņu var pārdūt vīneigi vītejā tērgā.

Līta tei, ka svīksta eksportēšona ir nūdūta kulaku orga-

nizētus modernīceibu (moločni) rūkās. Lai īsastāt ity-

mos modernīceibos par bīdri, jāmoksoj lelas bīdru mok-

sas, kas na vīnmār tryuceigajam zemnīkam ir pa spā-

kam. Bez tā, nu viņas vai divom gūvim nosāt pīnu uz

modernīceibu (kura bīži ir vairāku kilometru attālumā

un golvonā kārtā kulaku saimisteibu tyvumā) — nav
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nikaida aprēķina. Mozzemnīka sīva krāj nu sovas vīnas

vai divejom gūvim pīnu sātā un nas kojām uz tyvokū

pilsātu. Tur jei švīkstu vosoras laikā pordūd pat lēšok

kai par 1 latu kilogramā.

Tai kulaki par sovu švīkstu ar valsts paleidzeibu sa-

jem divi un trejs reizes dārgāku cenu, nakai seikī un

videjī zemnīki. Golvonajs ir tys, ka itū cenu kulakim

moksoj valsts nu tim leidzeklim, kurus jei ar policijas
un tīšas pristavu paleidzeibu nūdūklu un procentu veidā

izplēš nu to poša tryuceigo zemnīka. Tai reikojās lauku

buržuāzija, kuras rūķos Latvijā ir vvsa valsts vara un

policejiskais aparāts.

Te ir jopīzeimoj, ka nu vysom milzeigom svīksta

pīmoksom Latgolā sajem tikai 5 proc, t. i. — vīnu div-

dasmytū daļu!

Taipat ari cvtu pīmoksu lelum lelā dala īsleid kulaku

un muižinīku ķešās. Mozzemnīkam uz šauro hutoreiša

napīteik vītas pat maizes labeibas īsēšonai. Tamdēļ jis

navar audzēt nu valsts labi apmoksotūs cukra batvi-

ņus. Navar jis uzaudzēt ari eksportam nūdereigos cyu-

kas, par kurom taipat teik moksotas prāvas pīmoksas.

Tys pat ir ar labeibu." Lelai daļai Latgolas seikūs un vi-

dējus zemnīku pošim tryukst maizes. Bet jo godās ru-

diņ dēl nūdūkļu vai procentu moksošonas pordūt kaidu

pudu, tad tys nūteik tymā laikā', kad vaļsts vēl nav sdkuse

labeibu uzpērkt, kad labeibas cenas breivā tērgā ir nū-

systas zarnas. Tys pat zemnīks pavasar ir spīsts labeibu

pērkt. Bet jau gondreiž par divkārt augstāku cenu na-

kai rudiņ pordeve sovu. Aritmētika vīnkārša: kulaki,

kurim nav jākārtoj naatlīkamī moksājumi, sovu labeibu

nūtur leidz pavasaram, sagaida, kad valsts paaugstynos

cenas un tikai tad laiž tērgā. Tai iznāk, ka ari nu aug-

stom labeibas cenom lelākā dala Latgolas zemnīku vī-

neigi zaudej.

Vīneigās pīmoksas, kuras drusku lelākūs apmārūs

sajem ari Latgolas videjī zemnīki —ir lynu pīmoksas.

Bet seikzemnīki nasajem ari itūs pīmoksu. Lynus audzēt

var tikai tys saimnīks, kuram palīk zeme dēl rudzu un

vosorāja īsēšonas. Otkon iznāk, ka ari itos pīmoksas
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daboj tureigī, lobbka gadējuma — videjī Latgolas zem-

nīki.

Tū spīsta atzeit poša Latvijas buržuāzija. Tai zem-

kūpeibas žurnālā «Zemkopis" 1933. g.- 24. numurā losam

taidu 1933. g. lauksaimisteibas krīzes nūvērtējumu:

„Mozok gon itvs gods ir bejs labvēleigs nabadzei-

gim lauksaimnīkim, kurim nadatyka valdeibas pīmoksas
un garantētos cenas, vīnkorši tamdēļ, ka tim napalyka
itūs ražojumu dēl pordūšonas". / •

Tai uz dorba laužu izsyukšonas, boda, svīdru un

osoru rēķina lauku buržuāzija atvīglynoj sev krīzi. Vy-

sus krīzes smogumus jei rauga pārvelt uz lauku un

pilsātu dorba laužu placim.

Ar fašistiskos diktatūras nūsadybynošonu Latvijas
dorba masom teik gatavotas jaunas nostās. Kulaki un

muižinīki nav vēl apmīrvnoti ar vysom leidz šam jim

izsnāgtom tuklom pīmoksom. Jī prosa svīksta, bekona,
labeibas v. c. pīmoksu palelynošonu.

Zam krīzes un pormēreigos izsyukšonas īspaida na-

parosti strauji sa.samozynoj Latgolas nabadzeigos zem-

nīceibas patēriņš. Bezdorbs, nūpelnu sasamozynošona
un pilneiga izabeigšona, laukstrādnīku un amatnīku

olgas krysšona, zemes augleibas mozynāšonās, sākias

tryukums, gaJas un pīna lūpu skaita sasamozynāšona

vyss tys samozynoj lauku nabadzeigūs īdzeivotoju pa-

tērēšonu, vairoj bodu vvsteišākā vārda nūzeimē.

Te pīvessim tikai dažus datus par pyrmos napīcīša-

meibas preču patēriņa sasamozynošonu.

Vyspyrms joatzeimoj, ka Latgolā vīns lauku īdzei-

votājs patērej caurmārā divi reizes mozok īvadamūs

preču, nakai Latvijā. Tys vīn jau līcynoj par Latgolas

īdzeivātāju lelū nabadzeibu.

Vysā Latvijā ārzem'u preču īvadums nu 1929. lefBz

1932. godam sasamozynāja lūti strauji. Jo 1929. g. īva-

stūs preču kūpvērteiba sastatēja 362.147 latu, tad

1932. g. tikai 84.576 lati.
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Zamok pivasto tabeleite roda īvadumu sasamozyno-

šonu pa atseviškom preču grupom.

īvasts (vērteiba I.COO latūs)

1929. g. H932. g.

Kūkvylna 8.513 2.092

Audumi vvsaidi .
.

. r 33.860 4.180

Stvkla izstrodojumi. .
.

1.547 388

Cukrys 12.422 2.682

Sijčas . . , v
7.940 872

Soļs 870 735

Tabaks 4.263 3.192

Automobili 2.568 3

Kaj radžam, pyrmos napīcīšameibas preču un porty-
kas vīlu īvadums ir sasamozyndjs taisni katastrofiski.

Cukra īvadums ir sasamozyndjs gondreiž pīckorteigi,
tabakas īvadums par vīnu trešdaļu, kūkvylnas īva-

dums — četrkorteigi, bet audumu 1932. godā īvasts

ostoiņas reizes mozOk kai 1929. g. Lelus apmārūs ir sa-

sarhozynojs pat taida nabadzeigūs masu portykas prīšk-

mata kai silču īvadums. Jo jemsim vārā, ka itymā
laikā tikpat strauji ir sasamozynojuse ari vītejos

rvupnīceibas produkcija, tad byus skaidra bilde par

masu tryukuma un nabadzeibas augšonas apmārim. Pī-

vastos ziņas aptver tikai laiku leidz 1932. goda beigom.

1933. godā masu pūsts turpynoja augt. Tys aug un

vairojās ari 1934. godā. Pošreiz vysu augšok mynātūs

preču īvadums ir sasamozynojs leidz pādejim rūbežim.

Nabadzeigajā Latgolā itys samozyndjums īt uz prīš-
ku daudz dreižok nakai Latvijā.

Latgolas meži ir izcērsti un izpūstēti. Jūs cērta kara

laikā. Vēļ vairok cārt Latvijas laikā. Gārt un pordūd uz

Angliju. Dažūs Latgolas apvydūs meži gondreiž pil-

neigi izcērsti. Bolku dēl remonta tagad dabot ir lūti

gryuts. Joīt nu vērsmežnīceibas uz vītejū meža kungu,

nu pogosta prīšksādātoja pi starastas. Nu vysim jd-

lyudz, vysim „jdsmērej" naudā vai jonas brandiņa bu-

tele, lai varātu dabot kaidu bolku dēļ sakrytušds sejas

īlikšonas. vai korti dēl kakažas. Sevišķi gryuts ir ar

molku. Pat žogoru nav kur dabot. Par 15—20 un vai-
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rok kilometrim jobrauc pec žogoru vazuma un joperk
nu valsts vai kulaka par dārgu moksu.

Nūlodātajs atstrodošonas jyugs ari te gulstās uz na-

b'adzeigo zemnīku placim.' Kulaki — meža saiminīki soka

tai: sakraun un atved man vīnu žogoru vazumu, tad da-

boši nu manis sev ūtru. Vai ari) par žogoru vazumu līk

strādāt dīnu pi sātas vai mežā pi molkas grīzšonas. Sai-

minīkam sagrīž un savad molku, bet pošam dateik žogori

un ari — vvssmolkokī. Lelokūs zorus un vērsyneites pa-

jām pats saiminīks. Tai nabadzeigajam zemnīkam nu ku-

laka eksploatācijas nav mīra m zīmu, ni vosor.

Napīradzāts tryukums spīžās Latgolas nabadzeigo zem-

nīka ustobā, kai soka, pa lūgim un pa durovom. Proleta-

rizētos un pauperizētos Latgolas dorba masas sāc izdzimt

un izmēri Mērsteiba, sevišķi zeidamūs bārnu mērsteiba,

Latgolā nikod nav bejuse moza. Betpošlaik tei porsnādz

vysus agrokūs rūbežus.

Vydzemē nu kotrim 100 dzymušim pyrmā godā mērst

caurmārā 6 bārni, bet Latgolā —12. Nabadzeigokajā

Rēzeknes aprjuķī^—pat vasaly 14!

Taidi ir drausmeigī dorba tautas jzmēršonas skaitli

Latvijas buržuāzijas kolonizētajā un divkārši izsyuktajā

Latgolā.

Kriminālus' nūzīdzeibu (sevišķi zadzeibu) skaits krī-

zes godūs Latgolā ir sasnēdzs orkārteigi lelus apmānīs.
1932. godā par dažaidim uz laukim izdarētim nūzīgu-

mim vysā Latvijā tyka nūtīsātas 7.328 personas. Nu itā

skaita vīnā pošā Latgolā — 3.557. Gondreiž puse nu vy-

sim nūzīgumim kreit uz Latgolu! Prūtarns, navar naīvā-

rot, ka aug Latgolā ari politiskās nūzīgumu skaits. Aug

daudz straujāk, nakai pārējā Latvijā uz laukim.

Naparosti lelajs nūzīgumu skaits līcynoj par divim

Latgolas laukūs nūsarysynājūšim procesim: — par masu

nabadzeibas, boda un izmysuma augšonu un par šķiru

eeinas pasaosvnāšonu.

Arvīn lelāks skaits izsvuktūs, leidz bodam un nara-

dzātai vērdzeibai nūvastūs Latgolas kolpu un nabadzei-

gūs zemnīku sāc pārsalīcynot, ka izeju nu kfīzes bur-

žuāzijas un fašistu diktatūrai pastāvūt atrast navarēs.
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Itū izeju jī soc meklēt ar pilsātu proletariātu kupeja re-

volucionārajā šķiru ceiņā.
Pat .vystymsokūs un atpalykušokūs dorba zemnīcei-

bas slonūs kai guntena gailis cereiba, ka „tai ilgi naīs",

ka „byus kaidas navīn pārmainās". Nūtykušajs fašistis-

kais apvārzums ni možākā mārā naīnese Latgolas dorba

masās nūmīrynojumu. Taišni ūtraidi — ar vvsreakciona-

rokūs buržuāzijas slānu nokšonu pi varas dorba lauds

soc porsalīcynot, ka „pa lobai pusei" gldbīņs nav

meklējams un nav atrūnams.

Nūdūkli, porōdi un procenti.

Nūdūkli.

Lai uzturēt dorba laužu apspīsšonas aparātu — poli-

ciju, armiju, spīgus, aizsorgus, tīšas, cītumus v. t. t. —

buržujisko valsts tūs pošus dorba lauds aplīk ar nasamē-

reigi lelym nūdūklim. Nu nūdūklu ceļā salasētom sumom

fašistisko vaļsts izsnādz ari lelos pīmoksas kulakim un

muižinīkim.

Latvija ar daudzim nuduklim dorba masas ir.aptei-
tas kai ar zērnyukļa teiklym.

Dēl lauku dorba laudim vysjyutamokajs ir — personas

nūdūklis vai golvas nauda. Pyrms dažim■'godini buržu-

āzija taisēja ar itū nūdūkli vilteigu manevru. Izslūdyno-
ja, ka personas nūdūklis uz vysim laikim teik ,atcalts.

Bet napagoja ilgs laiks, kai tyka īvasts tai saucamais

pašvaldeibas nūdūklis. Kad vajadzēja itū nūdūkli mok-

sot, izarodēja. ka ,tys ir tys pat personas nūdūklis, vai

golvas nauda, tikai zam cyta nūsaukuma. Pēc tam Lat-

golas zemnīki sācēja, ka „tī pat vēži, tikai cytā kuleitē".

Samārā ar lauku dorba laužu nīceigim īnokumim,

golvas nauda, vai pašvaldeibas nūdūklis ir lūti lels. Kot-

ram bezzemnīkam-kolpam leidz 60 godu vecumam jā-

moksoj 10 lati godā. Jo taida bezzemnīka saimē ir vai-

rāki dorba spējeigi cvlvāki (sīvites un veirīši, — vīna

olga), tad jāmoksoj par kotru saimes lūcekli. Taipat 10

lati godā' pašvaldeibas nūdūkla jāmoksoj nu tom seik-

zemnīku saimisteibom, kuru zemes plateiba napārsnādz
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10 gektaru. Saimisteibom ar zemes plateibu nu 15 leidz

25 gektarim jāmoksoj 20 lati: nu 25 leidz 50 gekt. —25

lati, nu 50 leidz 100 gekt.—2s lati un ar zemes plateibu

pāri par 100 gektaru — 40 lati.

Itvs atklāti škiriskajs nūdūklu sadalējums vēl vairāk

izacel, *jo saleidzynājam, cik pašvaldeibas nūdūkļu mok-

soj kotra zemnīku grupa.

Tai, seikzemniki ar zemes plateibu leidz 10 gekt., ku-

rim pīdar tikai 7 proc. nu vysas Latvijas zemes, moksoj
1.200.000 latu. Mozzemnīki ar zemes plateibu nu 10—15

gekt., kuru rūkās ir 10 proc. nu vvsas zemes — moksoj
540.000 latu. Videjī zemnīki ar zemes plateibu nu 15—30

gekt, kuru rūķos ir 21 proc. zemes, moksoj 1.300.000latu.

Kulaki-pusmuižinīki ar zemes plateibu nu 50—100 gekt.
un muižinīki ar zemes plateibu pāri par 100 gektaru, kuru

rūkās sakoncentrēta (bez valsts zemes) gondreiž trešā

dala nu vvsas zemes, moksoj kūpā tikai 640.000 latus.

Bez itā pašvaldeibas nūdūkja uz dorba zemnīceibas

placim gulstās vēl nakustamā mortta nūdūklis (par kār-

mim un zemi). Itū nūdūkli buržuāzija ir sadalējuse ap-

māram taidā pat proporcijā kai pašvaldeibas nūdūkli.

Nu 7 miljonim nakustamā monta nūdūkla apmāram divas

trešdaļas moksoj nabadzeigī un videjī zemnīki.

Inākumu nūdūkli nu sovu lelūs īpašumu pelnās kula-

ki un muižinīki namoksoj.
-

Tai iznāk, ka Latgolas seikzemnīkam ar 5 gektari

zemes jāmoksoj kūpā 15—20 latu nūdūkļa godā. Tai sau-

camam čvortnīkam ar zemes plateibu ap 7—lo gekt.

godā jāmoksoj caurmārā 26—30 un pat vairāk latu. Tys
ir, jo saimē tikai vīns dorba spējeigs cylvāks. Bet jo
dorba spējeigūs vairāk, tad pi itās sumas par kotru taidu

saimes lūcekli jāpīskaita vēl 10 latu. Itī nūdūkli jā-

moksoj taidūs apstāklūs, kad svīksta kilograms moksoj

na vairāk, kai vīnu latu, vuška — 3 lati, vidējo Latgolas

gūvs — 25—30 un tikai ratūs gadējumūs 35—40 latu.

7 gektaru zemes īpašnīkam, kuram parosti ir na

vairāk kai 1, rešāk — 2 gūvs, lai samoksot pogosta

nūdūklus, kotru godu jopārdūd gondreiž vasaļu gūvi!

Tamdēļ nav breinums, ka pogosta nūdūklu porodi

kotru godu krājās un aug uz nabadzeigā zemnīka
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kokla. Trvuceigī zemnīki vīnkdrši naspēj samoksot nū-

ciūklus. Jau pvrms krīzes īsasdkšonas beja šausmeigi

grvuši. Nu sovas nīceigos saimisteibas īnokuma naba-

dzeigajs un pat videjajs Latgolas zemnīks nūdūklus ni-

kod navarēja samoksot. Beja jdmat sovs dorbs un koč uz

laiku jdizaraun pelņā. Kad pelņas nasagadēja — nū-

dūkli palvka namoksoti. Krīzes laikā stdvūklis ar kotru

godu palīk grvutdks. Pelņu atrast cīši gryuši; pi sātas,

Latgolā jds gondreiž pavysam navar dabot. Tūs laimvi-

gūs, kam vēj izadūd dabot kaidu dorbu molā vai tikt pi

kulaka vai muižinīka par kolpu, ar kotru godu palīk

vys mozdk un mozdk.

Vēl pyrms krīzes, 1927. godā, vvsā Latvijā nasa-

moksdtūs pogosta nūdūklu-pordds leidzyndjās 43 pro-

centim nu vvsu pogosta nūdūklu goda sumas.

1932. godā nūdūklu pordds leidzyndjās 97 procentim nu

td poša goda pogosta nūdūkļu kūpejds sumas* Tys nū-

zeimoj, ka 1932. godā par vairdkim godim pogosta nū-

dūklu beja sasakrojs gondreiž tik daudz, cik sastota

vysi pogosta nūdūkli godā.

Sevišķi lely nūdūklu porddi ir Latgolas nabadzei-

gim zemnīkim. Latvijas valsts statistiskos pdrvaldes iz-

dūtajā 1933. g. „Finansu statistikā", zeimojūtīs uz nū-

dūklu porddim, sacēts:

„Latgolā nanūmoksdtūs nūdūklu sumas ir lūti lelas.

Latgolā ir sateikami taidi pogosti, kur nu nūcjīiklu
kūpsumas ir nūmoksdta tikai Vs dala. Latvijā nav ni-

vjna pogosta, kur nabyutu sasakrdjuši nūdūklu porddi".

Un teišam. 1933. goda sdkumā Latgolā nasamoksd-

tūs pogosta nūdūklu beja gondreiž divi reizes vairok

nakai ir parostajs pogosta nūdūklu goda aplykumsv Tys

nūzeimoj, ka caurmārā uz kotru Latgolas nabadzeigū
zemnīku iznok taids nūdūklu pordds, kurs leidzynojās

divu godu nūdūklam. Bet jdjam vārā, ka tureigi zemnī-

ki un kulaki, moksddami samārā ar sovu bogdteibu nī-

ceigus nūdūklus, porddā napalīk. Tamdēļ uz kotru na-

badzeigū zemnīku iznok pordds 3—4 godu nūdūkla lelu-

mā! Par nasamoksdtū nūdūkli jdmoksoj 12 procenti

suda naudas goda. Par kotru nasamoksotu latu goda pi-

aug 12 santimi, bet pec 8 godim — utrys lats!
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Nasamoksotūs pogosta nūdūklu vīn uz kotru Latgo-

las zemnīka saimisteibu 1933. goda sākumā gulēja
54 lati. Bet pādejūs pusūtra godūs nūdūklus moksot

nabadzeigī zemnīki vēj možāk spēja. Tamdēļ nūdūklu

porods tagad byus nasaleidzvnojami leloks.
y
Procenti

par nasamoksdtim nūdūklim tagad sastota, apmāram,

pusi nu vysas poroda sumas.

Vysi augšā mynātī nūdūkli ir, tai saucami, teišī nū-

dūkli, kurus pats nūdūklu moksotojs teišā kortā samok-

soj caur pogosta valdi. Leloko dala nu šim nūdūklim

aizīt pogosta un apriņķa valdes reiceibā — vītejos

administrācijas uzturēšonai. Valsts kasā nu šim nū-

dūklim īplyust tikai nalela daleņa — daži miljoni latu.

Bet izdavumi fašistiskai vaļstei ir lely — pādejūs godūs
caurmārā ap 120—140.000.000 latu.

Samārā ar nalelū īdzeivotdju skaitu, Latvija uztur

prāvu reguļarū armiju un vēl leloku fašistiskū armi-

ju— aizsorgus. Byudama par lelūs Eiropas imperiālis-
tiskās valstu — Vācijas un Anglijas vasali un kolpu,
mozo Latvija ari gatavojās uz karu pret Padūm'u

Savīneibu. Kara gatavosonas vajadzeibom un armijas
uzturēšonai Latvija izdūd procentuāli milzeigu sumu —

apmāram, vīnu catūrtū dalu nu vysim vaļsts īnoku-

mim. Milzeigus leidzeklus prosa ari policejisko un pā-

rejā dorba ļaužu apspīsšonas aparāta uzturēšona. Tai-

pat milzeigas sumas aizīt svīksta un cytom pīmoksom
kulakim. Dēl vvsa ito vajadzeigi leidzekli. Un buržuā-

zija nabyutu plēseigo buržuāzija, jo jei vysus itūs kara

gatavošonas, sova apspīsšonas aparāta uzturēšonas un

kulaku lelūs pīmoksu izdavumus nauzlyktu uz pilsātu

un lauku dorba ļaudim.

Un vot, Latvijas, taipat kai vysu kapitālistiskās
zemu buržuāzija, ir īvaduse tai saucamūs nateišūs nū-

dūklus: muitas, akcīzes v. t. t. Lelokajs īnokumu olūts

Latvijas buržuāzijai ir muitas (tamožennyj) nūdūklis.

Itys nūdūklis dūd gondreiž pusi nu vysim valsts nū-

dūklim. Ar muitas nūdūkli teik aplyktas vysas nu or-

zemem īvadamos preces. Pyrms tikt būdēs, nu ārze-

mēm- īvastās preces teik nūmuitātas, t. i. aplyktas ar at-

teiceigu muitas nūdūkli. Muitas nūdūklis lūti bīži ir di-
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vi un vairok reizes leloks par preces verteibu orzem'u

tērgā.

Ar sevišķi lelym nūdūklim Latvijā ir aplvktas tai

saucamos pyrmos napīcīšameibas vai plašo patēriņa

preces, tys ir tos — kuras vvsvairok Pērk pilsātu un

lauku nabadzeigī īdzeivotoji. Pīmāram, taidas plašo pa-

tērinas preces, kai: sols, petroleja, cukrys v. c. Latvijā
ir aplyktas ar divi-trejs reizes leloku nūdūkli nakai jos

moksoj ārzemēs. Taipat ar orkorteigi lelym muitas

nūdūklim ir aplyktas,_ tai sauc, tekstilpreces — drēbe

un apģērbs.
Pordūdams preci, tērgotojs pīskaita muitas nūdūkla

sumu pi pordūšonas cenas. Tai izīt,
v

kai strodnīks vai

zemnīks, pērkdams kotru sola morcenu, kotru petrole-

jas litri vai drēbes gobolu, moksoj miļzeigu muitas nū-

dūkli. Pa cik «dorba ļaužu ir gondreiž deveinas desmyt-

daļas nu vysim īdzeivotojim un pa cik ar muitas nū-

dūkli ir vvsvairok aplyktas tos preces, bez kuru pērk-
šonas dorba cvlvāks, sevišķi pilsātu strodnīks, nikai

navar iztikt, tad skaidrys, ka muitas nūdūkli golvonā

kortā moksoj nabadzeigī īdzeivotoji.

Tys pat ir ar akcīzes nūdūkli, kurs ari dūd lelus

īnokumus. Nūdūkli uz spirtu un brandīni lelā daļā ari

gulstās uz nabadzeigim īdzeivotojim.

Muitas un akcīzes nūdūkli kai ari spirta monopola
nūdūkli sastota ap

2

A daļas nu vysim valsts īnokumim.

Gyti īnokumi sasastota nu zeimūgnūdavom (gerbovoj

sbor), tērdznīceibas nūdūkla, patentu c. Ari

šūs mūdūkļus gola rezultātā tērgotoji porlīk ar preču

sadordzyndšonu uz patērētāju placim.
Uz kapitalistim un spekulantim uzlyktajs īnākuma

nūdūklis, saleidzynojūt ar kūpejū nūdūkla masu, ir pa-

vvsam nīceigs — 4 miljoni latu. Poši sevi kapitālisti

un buržuji jau naīs aplikt ar nūdūklim.

Pat «Finansu statistikas" autori, runādami par īnā-

kumu nūdūkli, spīsti atzeit ka-piļsātos Jēlāki īnākumi

ir nu dorba olgas, bet nu tērdznīceibas un ryupnīceibas

ir mozi. bet nu kapitalym — pavvsam nīceigi".

Tei ir lūti vērteiga un Latvijas un Latgolas. dorba

lauds pamocūša buržuju atsazeišona
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1932. godā uz kotru Latvijas īdzeivotoju (zeidamūs

bārnus īskaitūt) muitas nūdūklu vīn beja 16 lati.

Bet muitas nūdūkla vāzai ir ūtrys gols, kurs na mo-

žāk sopeigi syt plašos patērētāju masas. Pa cik ar

muitu paleidzeibu teik sadārdzynātas orzem'u preces,

pa tik jds īškzemes tērgā naspēj vairs konkurēt ar Lat-

vijas ryupnīceibas precēm. Taidā kārtā vītejī ryupnīki

uz sovom daudz slyktdkom precēm paaugstynoj cenu.

Ar tū nu pērcēju kešom teik izvylkti jauni papyldu nū-

dūkli, kuri itymā gadējumā teišā kārtā īt privātās ka-

pitālistu rūkās. Tai nu augstom muitom Isadzeivoj uz

pilsātu un lauku dorba masu rēķina natikai buržujiski-

fašistiskā valsts, bet ari kapitālisti. Dorba cvlvāka

svldrus un asni buržuji pumpej sovās kešds ar vys-

vysaidim leidzeklim un mahinacijom.

Porōdi.

Vēl nikod Latgolas zemnīks nav bejs taidūs porddūs

kai tagad. Un kaidu porddu jam tikai nav! Zemes ban-

kai, vītejai krdjaizdavu sabīdreibai, Latgolas akciju

bankai, pogosta valdei, privātam auglātājam (ro-

stovščik),kulakam, pilsētas un mīstena būdnīkam v. t. t.

Pilneigi pareizi • kaidā sapulcē atbildēja vīns zemnīks

kristeigūs oratoram uz jo runu, ka dzē, šī apgādojūt

zemnīkim bankās aizdavumus: „Mes jau tai ar porādim
kai suni ar blusom- asam appanavāti".

Vīns nu golvonim Latgolas un vysas Latvijas zem-

nīka porādim ir — porāds zemes bankai.

Runojūt par pdrsacelšonu uz vīnsātom, mes jau re-

dzējām, ka bez valsts zemes bankas aizdavuma vai-

rums na tikai nabadzeigūs, bet ari videjūs un pat dala

tureigūs zemnīku par -kormu pdrcelšonu na varēja i

padūmot. Nūdūklu ceļā nu tim pošim zemnīkim salasē-

tū naudu valsts deve caur zemes banku jim kai aizda-

vumu par lelym procentim. Vīnai daļai deve eistermiņa

ajzdavumu uz dažim mēnešhrii vai pārs godim.
Otrai — ilgtermiņa aizdavumu uz 40 godim.

-

Seikzemnīkam ar zemes plateibu leidz 5 gekt. dew

200—300 latu. Ar zemes plateibu leidz 10 gekt. deve
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leidz 1.000 latu. Bet ar leloku zemi — vairokas tvukstu-

šas latu.

Saskaņā ar Latvijas valsts statistiskos pārvaldes

snāgtom ziņom, leidz 1933. g. 1. janvaram 22.935 Lat-

golas zemnīkim dēl kormu porcelšonas uz vīnsātom

beja izsnāgti 20.183.180 latu aizdavuma. Caurmārā uz

kotru porodnīku izīt 1.000 latu ilgtermiņa aizdavuma.

Uz vīnsātom leidz 1933. g. 1. janvaram, kai augšā re-

dzējām, beja izgājušas 68 tvukstūšas saimisteibu. Tai

tad nu zemes bankas aizdavumu beja sajēms dēl kormu

porcelšonas kotrvs trešajs Latgolas zemnīks.

Saskaņā ar pastovušim nūtcikumim, ilgtermiņa po-

rdds atmoksojams 40 godūs, deldejflt kotru godu pa

2 procenti. Bez tam kotru godu jdmoksoj ari zvnoms

procents kai atleidzeiba par aizdūtū naudu. Tai kapitāla

dcldēšonas un aizdavumu procenti uz 1.000 latim sasto-

ta ap 20 latu godā. Itū sumu zemnīkam ir kotrā-ziņā

jdmoksoj. Pretējā gadējumā draud saimisteibas izpor-

dūšona. Navajag aizmērst, ka taidam zemnīkam, kuram

ir dūts 1.000 latu lelš zemes bankas aizdavums, ari pogo-

slā kotru godu jdmoksoj nūdūklu ap 25—30 lati. Kūpā

iznok 45—50 lati. Lai itū sumu samoksot, vajag pdr-

dūt vīnu videjū gūvi un kaidas četras-pīcas vuškas! Un

tai kotru godu, bez pārtraukuma, bez apsastošonas, bez

atpvutas. Bet ilgtermiņa pordds nav vīneigajs, kas

gulstas uz zemnīka kokla.

Lūti bīži zemnīkam napītvka ilgtermiņa aizdavuma.

Jis vēl jēme nu tos pošas zemes bankas, tai sauc, eis-

termiņa aizdavumu uz nailgu laiku. Šaidus eistermiņa

porodus nu zemes bankas uz 1933. g. 1. janvāri beja

izjāmuši 17.936 Latgolas zemnīki. Ito pordda kūp-

surna — 9.323.602 lati. Uz kotru porodnīku iznok drusku

vairok kai 500 latu. Par itū sumu jdmoksoj taidi poši

procenti. Starpeiba tikai tei. ka ilgtermiņa porddu

jdizmoksoj 40 godūs pa 2—3 procenti godā, bet eister-

miņa — dažūs mēnešūs — lobokā gadējumā dažūs godūs.

Šī eistermiņa aizdavumi golvonā kortā ir tī, kas nūvad

zemnīka, sevišķi nabadzeigfj zemnīka, saimisteibu leidz

torgim. i
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Tad nāk jaunsaiminika porddi zeme bankai. Ar mo-

zim izjāmumim kotram jaunsaimnīkam ir zemes izpērk-
šonas pordds. Pēc zemes pīškēršonas reši kurs jaun-
saimnīks vai omota saimisteibas sajēmējs spēja samok-

sot uz reizes tai saucamu zemes izpērkšonas moksu.

Parosti jū īskaitēja ilgtermiņa porddā zemes bankai. Lai

gon oficiāli zeme jaunsaimnīkim tyka pīškērta par velti,

tūmār, faktiski zam dažaidu mērnīceibas un cytu izda-

vumu maskas jaunsaimnīkim tyka uzlykta samārā lela

izpērkšonas moksa. Tū var sprīst nu šaidim Latvijas

zemes bankas publicētim datim. Uz 1933. g. 1. janvā-

ri zemes bankā 78.542 jaunsaimisteibom skaitējās
68.472.670 latu lela zemes izpērkšonas moksas suma.

Tys nūzeimoj, ka vairumam jaunsaimnīku ir zemes iz-

pērkšonas pordds. Uz kotru jaunsaimisteibu gulstās

gondreiž ap 1.000 latu lels zemes izpērkšonas moksas

pordds. Par šū porddu, tai pat kai par ilgtermiņa aiz-

davumu, kotru godu jdmoksoj atteiceigi kapitāla deļdē-
jumi un procenti.

Tad īt dažaidi cyti zemes bankas ilgtermiņa aizdavu-

mi jaunsaimisteibom. Itūs dažaidu aizdavumu suma uz

1933. g. 1. janvāri sastatēja 90.043.800 latu un tū beja

sajāmuši 47.138 Latvijas jaunsaimnīki. Uz kotru jaun-
saimnīku iznok . gondreiž 2.000 latu.

10 tyukstūšom Latvijas amatnīku saimisteibu iz-

snāgti 5 miljoni latu ilgtermiņa aizdavuma kortā. Uz kotru

I—21—2 gektari lelū amatnīku saimisteibcņu caurmārā iz-

nok 500 latu ilgtermiņa aizdavuma. Par itū porddu
taidam amatnīkam kūpā ar procentim un kapitāla del-

dējumu kotru godu jdmoksoj ap 10—15 latu. Kūpā ar

pašvaldeibas nūdūkli tys iztaisa ap 25—30 latu godā.
Bet jo saimē vairāki dorba spējeigi cylvāki — ari vai-

rāk. Bet tagadējās krīzes godūs nav nu kurīnes pajemt
tik lelu naudu: pārdūt taids amatnīks var nu sovas „sai-
misteibas" vīneigi bārnus. Dorbu atrast ir lūti gryuts

un bīži — pavysam nav īspējams.

Eistermiņa aizdavumu jaunsaimisteibom zemes ban-

ka izsnāguse 7.000 gadējumūs (vvsā Latvijā), kotram

porādnīkam pa 1.000 latu. Taipat eistermiņa aizo'avumi

izsnāgti ari dažom tyukstūšom amatnīku saimisteibu.
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Vārdu sokūt, zemes bankas ilg- un eistermiņa pord-

du teiklūs ir īsapvnuse vairok kai puse nu vvsim vac-

saiminīkim un gondreiž divi trešdaļas, jo na trejs catūrt-

daļas — nu vysim jaunsaimnīkim. Un itī porddi ir tik

lelv, ka nabadzeigī un videjī zemnīki naspēj samoksot

pat procentus par jim.
Bet zemnīka porddi ar\ zemes bankas aizdavumim

vīn naapsarūbežoj. Gondreiž kotram vīnsētnīkam un

jaunsaimnīkam ir pordds vaļstei par sajemtū meža ma-

teriālu. Jaunsaiminīkim un uz vīnsātom ejūšim vacsaim-

nīkim bolkas valsts mežūs tvka izsnāgtas par 7s daļu
nu taksas. Pdrejds */c daļas valsts īskaitēja zemnīka po-

rddūs. Itūs porddus un procentus par jim tagad ir jd-

moksoj.
Tad ndk porddi vītejds pogostu vai apriņķu krdj-

aizdavu sabīdreibds — vītejūs kulaku dvbvnotos ban-

kās. Te porddā nauda teik izsnāgta uz cisu laiku — uz

dažim mēnešim. Parosti vītejā bancejņā nabadzeigajs
vai videjajs zemnīks līn tad, kad vairs cytas izejas nav.

Pīmāram: tvvojās zemes bankas porddu un procentu
moksošonas laiks, draud izpdrdūsona nu torgim v. t. t.

Kotram skaidrvs, ka taids aizjāmums zemnīku nikaidā

ziņā navar glābt. Ar porāda ītaisēšonu vītejā bankā jis
tikai pagarvnoj uz

>
mēnesi-ūtru tū breidi, kad cylps ga-

leigi sažņaugs jam kokļu. Tai jis sasapyn vēl lelokūs

un nasaraunamdkūs teiklūs.

Vītejās krājkaseites aizdavumus izsnādz pret naīdū-

mojami lelym procentim. Ir gadējumi, kad jam pa 20 un

vairok procentim godā. Pyrms dažim godim Ludzas

krojaizdavu sabīdreiba par aizdavumim jēme pa 36

procentim godā. Par itū gadējumu rakstēja prese. Ber

drūši vīn tys nabeja un nav vīneigajs taids gadējums,
kur gryuteibās nūnākušam nabadzeigajam zemīkam

vītejī spekulanti mauc ādu par acim. Tai uz nabadzei-

gūs ļaužu osoru un cīsšonu rēķina „sovi tautīši", kaidi

navīn tur Grišani un Lazdāni uz kotra rubļa godā nū-

peļnei 30 un vairāk kapeiku. Vot kai aug jaunī Latgolas

kapitālisti.
Itī rejeigī spekulanti reikojās ar valsts naudu. Tai-

dom vītejom banceņom sovas naudas parosti ir moz.
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Daži vītejī kulaki, činovnīki un vīnkorši vīglas laimes

maklātoji-spekulanti salosa kaidu drusku naudas un

nūdybynoj krājkašu. Ar augstu veiru protekciju taida

krojkasa daboj nu valsts lelokās sumas kai reiceibas

kapitālu. Par šū reiceibas kapitālu itim speku-

lantim sajem nalelus procentus. Vysa pelna palīk jūs

kešā. Tai izīt, ka nabadzeigajam zemnīkam teik izsnāg-

ta par spekulativim procentim tei poša nauda, kū valsts

nu jo pīdzyna teišūs un nateišūs nūdūklu veidā. Tei

saucās par buržujiskū „tīsu un taisneibu", par kuru stā-

vēt un krist aicynoj bazneickungi nu kotras Latgolas

ambonejas.

Garum ejūt josoka, ka nabadzeigūs laužu laupēšonā

ar dažaidu lelākūs un mazākūs banku un baņceņu pa-

leidzeibu lelu lūmu spēlej ari vītejī bazneickungi. Pī-

māram, bejušajs Rēzeknes dekāns Velkme Latgolas

akciju bankā īdzeivāja lelus miljonus uz tryūceigūs ma-

su rēķina, uz tūs pošu masu rēķina, kurom jis kotru

svātdīn nu ambonejas slūdynoj „naasi progoreigs", „na-

ikāroj tova tūvāka ni noma, ni kolpa".
Bankās aizdavumus zemnīki jam ari vīnkārši dēl

maizes, kad saime mērst bodā. Pavasarī, jemdams aiz-

davumu, nabadzeigajs zemnīks dūmoj, ka „byus lobs

rudins, gon jau kai navīn atdošu". Bet atīt rudiņs un —

jis ir slyktāks, kai pārnejajs. Jo nagribi, lai bankas vei-

ri izvad nu kļāva pādejū gūvi — aizjem nu kaida ku-

laka vai tērgātāja par milzeigim procentim naudu un —

samoksoj bankas parādu. Bet ari tai reikotīs var tikai

leidz zynomim rūbežim. Atīt laiks, sevišķi tagadējus

krīzes godūs, kad nikas nadūd porādā. Tad zemnīks

teik pīspīsts pi sīnas un kai vojāts zvērs kauc soltajā
ustobā ar sīvu un mozim bārnim un nu dīnas-dīnā gai-
da, kad nu pogosta vai apriņķa pilsātas atbrauks

aprakstēt montu un nūliks torgus.

Cik atklātu žuliceibu nataisa banku veiri! Gondreiž

kotrā Latgolas pogostā var dzērdēt nu banku veirim

aplaupētūs zemnīku syudzēšonūs. Zemnīks parosti stās-

ta: Beja maņ tik un tik lels porāds vītejā bankā. Uz

reizes navarēju samoksāt. Nūlyktā laikā aiznešu pro-

centus/Paaudžu pagarynot porodu. Porodu maņ kungi
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pagarynoja un lyka izrakstāt jaunu vekseli. Jaunū vek-

seli es parakstēju, bet vacū, kurs beja par taidu pat

sumu, man atpakaļ naatdeve. Pēc kaida laika atīt pa-

vestka, ka munam vekselam jau seņ nūtecējs termins

(sroks). Apsavērut vekseli, īraudzēju, ka tys ir muns

agrākajs, kuru es apmeju ar jaunu, bet kurs palyka pi
bankas kungim. Naleidzēja nikaida lyugšona. Beja jā-

jam uz kakla nikod nasajemtū porādu.

Dažus itaidūs gadējumūs zemnīkam izpārdūd montu

uz reizes, bet dažu reizi kungi ir „tik lobi" un pīkreit

porodu pagarynāt. Tai laupa tymsūs un nabadzeigūs
zemnīkus dīnas laikā.

Tad nāk porodi privatim auglotājim. Pi vītejā vai

apriņķa pilsātas būdnīka zemnīkam ir porāds par sāli,

spičkom, petroleju, noglom, degti v. t. t. Pi vītejā ku-

laka ari ir dažaidi leloki un možāki porādi un porādeni.
Pavasar, kad nav maizes, kad vīneigajs pelnētājs ir

kājom izastaigājs pa Vydzemi un Kurzemi un atsa-

grīzs pi bodā džeibstūšās saimes ar tukšu moku un

vādaru, — pādejajs ceļš ir pi vīte jo kulaka: aizjemt kai-

du latu vai puspuda myltu, lai kai navīn „daviļkt" leidz

rudzu plovei. Un kulaks dūd ari. Tikai... par divkāršu

atmoksu vai nasamēreigi lelu atstrādāšonu. Pādejūs

godūs nabadzeigajūs pogostūs par puspuda myltu ku-

laks prosa atstrādāt pošā korstākā dorba laikā 5---6

pylnas dorba dīnas.

Būdnīks spīž sulu nu sova porādnīka ar podvodom.
Parosti ir taids „lykums": porāds pa sevim, jū tu at-

dusi rudio, bet par . munu izpaleidzēšonu ved man nu

Pilsātas (10—20 kilometrus) „kladzi". Nabadzeigajs na-

dora sova dorba, bet dorba laikā ar zyrgu stīpās dēl

būdnīka, baidēdamīs jū sasirdēt, cereibā, ka jis, varbvut,

vēl uz kaidu laiku atliks poroda pīdzeišonu. »

Tai kulaki, spekulanti un būdnīki sājam sovā vēr-

dzeibā arvīn lelāku nabadzeigūs zemnīku skaitu. Feodā-

lās vērdzeibas un izsvukšonas formas atdzymst vys-

rībeigokās kapitālistiskās eksploatacijas veidā.

Uz vysu Latvijas zemniceibu guļušī porodi ir miļzei-

gi. Golvonajs — tī godu nu goda aug. 1929. g. Beja
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205 milj. latu lauksaimisteibas porodu; 1930. g. —

275 milj. latu, 1931. g. — 319 milj. latu, 1932. g. -

461 milj. latu, 1933. g. — 500 milj. latu. Uz kotru Lat-

vijas zemnīka saimisteibu caurmārā iznok 2.000 latu

porodu!

Te Vajag atzeimot, ka kulaki sajem nu valsts zemes

bankas un Latvijas bankas lelus aizdavumus. Bet lauku

buržuāzijai izsnāgtūs aizdavumu lela dala teik īskaitēti

bezprocentu porodu kategorijā. Tys nūzeimoj, ka par

taidu porodu nav jdmoksoj procenti. Eistermiņa poro-

di kulakim bīži teik īskaitēti ilgtermiņa porodūs. Lelas

sumas nu valsts kasās kulakim teik izsnāgtas, tai

sauc, naatmoksojamo aizdavuma veidā. Kaidom tik

vajadzeibom kulaki vai tai sauc, palākī baroni nasajem

atmoksojamūs un naatmoksojamūs aizdavumus un vīn-

kdrši pabolstus: zemes uzlabdšonai, grovu rakšonai, ma-

šinu pērkšonai, sugas lūpu (plemennoj skot) īgodošonai,
modernu kormu celšonai v. t. t. bez gola. Vvsas itos

sumas pašvaldeibas, muitas un cytu nūdūklu ceļā teik

izpumpētas nu dorba masom.

Lauku dorba masas par nu valsts sajēmtūs porodu
vai procentu namoksu teik izpordūtas un izputynotas,
bet bogotī saiminīki ari par porodnīkim byudami sājam

vysaidus atvīglynojumus. Pavysam cytaida, nakai pret

nabadzeigim l.audim, ir zemes bankas un cytu kreditīstd-

zu izaturēšona pret moksdšonas gryuteibos tykušū bo~

gotnīku un kulaku. Jam teik dūti gon moksdjumu pa-

garynojumi, gon jauni aizdavumi vacūs dzēsšonai, gon

cvtaida paleidzeiba.

Cik bīži Latgolas zemnīks naīsasauc:

- Muni porddi ir tik lely, ka tūs muni bārnu bārni

naizmoksds. Un, teišam, naizmoksds! Dažam lobām

zemnīkam porodi ir leloki, nakai vysa jo monta vērtei-

ba. Gldbt te var (un gldbs!) vīneigi proletārisko revo-

lūcija, vīneigi padūm'u vara, kura likvidēs vysus po-

rodūs un atbreivds dorba zemnīku nu vysim vērdzei-

bas pynaklym.

Latgolas dorba laužu stovūklis ir tik gryuts, nūdūkli

un porddi tik lely un naizmoksojami, ka tū vairs naspēj
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nūlīgt pat buržujiskī politiķi. Tai Latgolas progresistu

partijas liders Jezups Trasuns sovā lopā „Jaunā Strau-

me" 1933. goda beigās rakstēja:

~Krīzi vysvairāk sajyut Latgolas zemnīks. Pasatei-

cūt agrārai reformai un cīmu izdalēšonai vīnsātās, Lat-

golas zemnīks beja spīsts aizjemt naudu gon valsts ze-

mes bankā, gan dažaidās krājaizdavu kasās. Tagad šei

porādu nosta žņaudz myusu zemnīceibu un jei nav

spējeiga šūs porodus samoksāt, jo lauksaimisteibas ra-

žojumi ir pīckārteigi krituši sovā vērteiba. Ari blokus

pelnās pi sabīdriskim dorbim myusu zemnīceibai nav...

Paīs pors godi un jo porādus nadzēss, izpordūs ari le-

lākū dalu nu Latgolas seikīm īpašumim".

Prūtarns, byutu maldeigi īsadūmāt, ka Trasunam

ryup nabadzeigā Latgolas zemnīka stāvūklis. Ar itaidu

krokodila osoru līšonu jis vīnkārši gryb apslēpt sovu un

sovas partijas leidzdaleibu pi tūs pošu nabadzeigūs zem-

nīku laupēšonas. Bez tam, navīn Trasunu, bet vvsu

Latvijas un Latgolas buržuāziju baida Latgolas naba-

dzeigūs masu arvīn lelāka nūsasvēršona uz kreisū pusi

un nūsastāšona un revolūcijas pusē. Un

vot, lai koč kai navīn nūturēt masās sovu_sabryukstušfi
īspaidu, Trasunam leidzeigi kundzēni sovūs avīžu rok-

stūs un tautas sapulcēs „paleidz tautai bādāt".

Tās pat „Jaunās Straumes" 1933. g. 20. oktobra nu-

murā īvītāta kaida korespondence, nu Leivānim. Kores-

pondences autors, acimradzut, nabadzeigajs zemnīks

roksta:

„Lūti gryuta ir Latgolas zemnīka-orāja dzeive. Aug-

stos nūdūklu nostās un dārgos preces, kuras zemnīkam

vajadzeigs īpērkt pilsātā, zemes orāja dzeivi padora

gryutu un tryuceigu. Myusu zemnīceibas ražojumu, kai

lynu v. c, saleidzynojūt ar agrokim godim, ražāšona

naatsamoksoj. Šis nanormalajs stovūklis ir nūveds

Latgolas zemnīku nabadzeibā un īgryuds naizmokso-

jamūs porādūs".

Tys ir bolss nu Latgolas nabadzeibas pošas dzilīnes.

kas klīdz un sauc pēc paleidzeibas.
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Nabadzeigūs zemnīku izputynōšona

un proletarizacija.
Ar kotru dīnu Latgolas nabadzeigajam un vidējam

zemnīkam palīk vys gryušdk un gryušok moksot poro-

dus, nūdūklus un procentus kai ari procentu procentus

par vysu tū. Latgolas dorba tauta ar vysom dzeislom

sasastīpuse īt kai šausmeigā jyugā; kai tautas dzīsmē

dzīd — „vērgu volgā". Un ar kotru godu vys leloks

un leloks skaits itūs vergu salymst, pakreit, naspēj toļok
it. tālāk vijkt gryutū jyugu. Atīt breids, kad nabadzei-

gajs zemnīks izmysumā nūlaiž rūkas un paziņoj: „nava-

ru, naspēju vairs, dorit, kū gribit". Un kungi dora ari.

Par nasamoksotim porādim un nūdūklim, vai kapitā-
la deldējumim zemes bankai uz zemnīku montu izslū-

dvnoj torgus. Atbrauc tīsu policija un iz-

pordūd zemnīka īpašumu: pādejū gūvi, zyrgu, seikūs

īūpus, bīži — pat zemi.

Nu torgim izpdrdūtūs saimisteibu skaits Latvijā kotru

•odu vairojās naradzāti straujā gaitā. 1929. godā vysā

Latvijā izpordūtas 1.384 zemnīku saimisteibas; 1930.

godā — 2.142; 1931. g. — 2.241 un 1933. g. — 4.292

saimisteibas. Taidus tempus atsateista Latvijā zemnīku,

sevišķi nabadzeigūs, pūsts. Vysā Latvijā nu 1925. leidz

1933. g. izpordūtas 13.443 zemnīku saimisteibas.

Sevišķi strauji aug torgu skaits nabadzeigajā Latgo-
lā. 1929. g. tur izpordūtas 318 saimisteibas, 1932. g. —

613 un 1933. g. — 1460 saimisteibas. Vīnā godā vairok

kai divkorteigs pīaugums. 1934. godā torgi turpynojās

vēl straujākus tempūs, un drūši vīn leidz goda beigom
vīnā pošā Latgolā tiks izpordūtas vairākas tyukstūšas

nabadzeigūs zemnīku saimisteibu. Torgu skaita vaird-

šonos līcynoj, ka krīze uz laukim atsateista, ka teik iz-

putinātas un padzertas nu zemes tyukstūšas un tyuk-
stūšas dorba zemnīku. Nūteik Latgolas vēsturē vēl na-

pīradzāta nabadzeigās zemnīceibas ekspropriācija, izpu-
tvnāsona, izlaupēšona.

Cik lelus apmarus Latgolas dorba zemnīceiba ban-

krotē j, atsasoka moksāt porādus, tū pastāsta Latvijas
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Finansu ministrijas žurnāls «Ekonomists" 1934. g. 15.

aprila numurā:

„Pēc revizijas datim. — roksta autors, — 68 Latgo-
las kreditkooperativūs (vītejās bankas) konstatēts, ka

nūkavētī moksojumi porsnādz 10 proc. nu aizdavumu

kūpsumas, bet vīnā daļā pat 50 un vairok procentu".

Runojut par moksošonas grvuteibu īmeslim, autors

soka:

„Nūkavētūs . moksojumu pīaugumu roda ari gryuti
saimistiskī apstākli Latgolā. Grvutī saimistiskī apstākli
Latgolā ir nalabvēleigi īspaidājuši kreditkooperativu bī-

dru moksāšonas spējas, kas veicynāja nūkavētūs mok-

sājumu pīaugumu".

Lūti zeimeigs ir taids autora paziņājums: „Lela dala

Latgolas kreditkooperativu bīdru dzeivoj tvmā pāriīc.i-
bā, ka ītaisētūs porādus nabyus jāmoksoj".

Porādu sumas, par kurom torgūs izpordūd zemnī-

ku īpašumus, ir lelas. Uz kotru 1933. godā izpordūtos

jaunsaimisteibas zemes gektaru caurmārā beja 270 latu

leļs porāds. Uz kotru izpordūtos vacsaimisteibas gek-

taru — 185 lati. Tei nav smīkla suma! Jaunsaimnīkim

porādi leloki, kai vacsaimnīkim. Sakarā ar tū ari

jaunsajmnīku procents storp izpordūtim ir leloks- nakai

vacsaimnīku.

Tagadējā Latvijas diktatora Ulmaņa laikroksta „Brī-
vā Zeme," 1934. g. 16. aprija numurā aizrādēts, ka pā-

dejūs krīzes godūs par porādim. izpārdūti 3 procenti

jaunsaimisteibu un pusūtra procenta vacsaimisteibu.

Zemnīka īpašumu zam vasara laiž kai privātī augļo-

tāji, tērgātāji un kulaki, tai ari valsts zemes banka, po-

gostu valdes un vītejos krājkasas.

Stovūklis uz laukim tik gryuts, ka pat pārtykušākī
zemnīki sāc vaidēt. Latvijas buržuju avizē „Dienas La-

pa" 1934. g. 3. maja numurā kaids Vydzemes lauksaim-

nīks roksta:
■-. •■■^i-^:; ri'...i -

„Ar kotru dīnu itei parādeiba uz laukim (runa īt par

zemnīku izputynāšonu. — K. M.) palīk ļaunāka un mes,

ceņteigī lauksaimnīki, sācam pagurt itvmā ceiņā".
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Bet na vvsim porddnīkim un nūdūklu namoksotojim

Latvijā īt tai slvkti. Tos pošas avīzes š. g. 21. aprila
numurā kaids cyts Latvijas lauksaimnīks stāsta:

«Privileģēti ir mvusu bogotnīki. Jī šovus nūdūklus

moksoj kod gryb un cik gryb. Ir mums taidi lauds, ku-

rim uzlykti gon nūdūkli, bet kuri nikod tūs namoksoj.

Izaroda, ka nu jim porodus pat beistās prasēt, jo itī

kungi tū var uzjemt par apvainojumu".
Te aprakstētī kungi ir lauku palākī baroni-kulaki,

pilsātu lelkapitalisti un spekulanti. Jim vvsu banku un

valdeibas īstdžu durovas ir plaši atvārtas. Jūs, kapitā-

listu un bogdtnīku, rūkds atsarūn vysa valsts vara. Jī

vysu var. Jī ir kungi un saiminīki tymā vdrgu un osoru

zemē, kū par Latviju un Latgaļu sauc. Jī sareikdja ari

fašistisku apvārzumu un nādybyndja sovu atklģtū lel-

buržuazijas un lelkapitala diktatūru.

Mvnātā roksta tolok skaitam:

„Tī ir privilegētī „gūda veiri"! Ir ari ūtra nūdūklu

moksdtdju grupa — naprivilegētī mozī veireni. Tī, prū-

tarns, nadreikst nūkavēt ni vīnu mirkli šovus moksdju-

mus — tad jūs pādejds grabažas īs torgūs. Nu tim

dreikst prasēt un tūs ari nivīns nažāloj".

Un tūmār ari augšā mynātajs izpdrdūtūs zemnīku

saimisteibu skaits, saleidzynojūt ar moksdtnaspējeigūs
zemnīku skaitu, ir samarā mdzs. Porodus un nūdūklus
vairs naspēj moksdt vīnā pošā Latgolā vairāki desmiti

tyukstūšu nabadzeigūs un videjūs zemnīku. Izpdrdūta

un nu zemes un saimisteibas teik padzeita tikai vīna na-

moksojūšūs porodnīku dala. Ar nabadzeigūs zemnīku

izpārdūšonu kai vvsas agrākās, tai ari tagadējā atklāti

fašistiskā Latvijas valdeiba reikojās lūti apdūmeigi.

Izpārdūt zemnīka montu pogosta valdei, bankai vai

privātam spekulantam ir aprēķins tikai tod, jo nu tā var

īsadzeivāt, jo atsarūn itā monta pērcējs, kas spēj mok-

sāt teirā naudā. Bet prakse ir pīrādējuse, ka, pīmāram,

Latgolā bīži naatsarūn zemnīka monta pērcēju. Apkdr-

tejim zemnīkim nav naudas. Bez tam — nabadzeigī
zemnīki vīns ūtra montu napērk, uzskota tū par nagū-

deigu lītu. Bet vītejim kulakim nu vīnas puses, vysu

sapērkt nav pa spējam, bet nu ūtras — baileigi pērkt
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par pusvelti pādejū naboga gūvi vai vušku: „kas var

zynot, kaidi laiki atls". Taidūs apstdkļūs poroda de-

vējim — kreditorim bīži ir izdeveigok pamest par «sai-
minīku" leidz koklam porodus īleidušū zemnīku un syukt

jū pa možam, plēst un kņdbt jo dzeivū mīsu pa gabale-

pam, turēt jū kai sapyvušā vērvē pakdrtu.

Cik plašās apmārūs teik praktizēta taida sapyvušā
vērvē turēšona, līcynoj taids fakts. Vīnā Rēzeknes ap-

riņķa Sakstagola pogosta cīmā 1932. g. vosorā un ru-

dulī nu 30 saiminīkim beja aprakstēti 19. Bet izpordūts

leidz šai dīnai vēl nivīns nav. Tys ir tikai raksturei-

gdkajs, bet nikaidā ziņā na izjāmuma gadējums. Taida

turēšona aizgrīztā stovūklī Latgolā tagad ir parosta, ma-

su parodeiba. Vairdkas desmites tyukstūšu Latgolas

nabadzeigūs un videjūs zemnīku ir nūvastas leidz tai-

dam pādejam rūbeņam.

Taids zemnīks vairs nav, kai soka „ni kolps ni sa<-

minīks". Zeme, monts, kaids vēl ir palics, tī poši iza-

bodojušī lūpeni, lauksaimisteibas inventārs, „tērgā brau-

camos un māslu vadāmos" drogas un eeeižas ar izby-
rušom topom, — vvss, vyss ir aprakstēts un napīdar
vairs pošam saiminīkam. Saiminīks uz vysu tū montu

tagad ir zemes banka, pogosta valde, vai ari tērgdtdjs
un vītcjajs kulaks — odas maucējs. Agrdkajs saiminīks

tagad ir padarēts par galeigi apspīstu, saplacynotu un

jauno saiminīka nasaraunamūs teiklūs sapeitu rentnīku.

Jo poroda devējs ir banka — jei sistemātiski, „pa

drusceņai", syuc nu jds vērdzeibā tykušd zemnīceņa

procentus un procentu procentus. Kotru kapeiku, kura

teik zemnīka rūkā, banka izzvejoj un izvalk. Bankas

kungi taidam šovam vērgam kotrā izdeveigā gadējumā

atkdrtoj: „Tu vēl vari byut laimeigs, ka napataisējam te-
vi par übogu, ka sēdi uz sovas zemes". Jī tikai „aiz-
mērst" pībilst, ka tei zeme zemnīkam seņ vairs napīdar.

Bet jo paroda devējs ir vītejajs kulaks vai tērgo-
tojš — nabadzeigajs porodnīks teik padarēts par piļnei-
gu jo vērgu. Kulaks, kai „lobs sābris", procentus „na-

jem". Par dažim desmitim latu, kurus tai kai tai bvUs
ioatdūd. iis līk oorodnīkam dorba laikā ..naleidaSf ni
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sīna vai rudzu plaušonas, ar zyrgu, pi lupu ganešonas

cauru vosoru v. t. t. bez gc-la.

Bez vysa to — Latvijas buržuāzija vīnkorši naīsa-

drūšinoj uz reizes izpordūt vysus šovus nabadzeigūs po-

rodnīkus. Tad, pīmāram, Latgolā byutu joizputynoj un

jopadzan nu saimisteibom lelokā dalu nu vysim naba-

dzeigim zemnīkim un gondreiž pusi nu vysim videjim
zemnīkim. Bet tys nav jūks! Tys ūž ar revolūciju, ar

stihiskim Latgolas zemnīku agrarbuntim. Tamdēļ pi na-

badzeigūs zemnīku masuveideigas izpordūšonas naīsa-

drūšinoj čertīs pat vyskorstokos fašistiskos varas veiru

golvas.

Bet proletāriskos revolūcijas tyvošonūs Latvijā un

Latgolā fašistiskim banditim naizadūs aizkavēt ni ar

kaidim manevrim. Arvīn bīžok nūteikūšī Latgolas

zemnīku namīri līcynoj, ka izvordzynotajs dorba zem-

nīks skaidrāk soc saredzēt sovu vīneigū izeju nu krīzes

un izputynošonas — revolucionārajā ceinā par pošu
strodnīku-zemnīku valdeibu, par padūm'u varu. «Pa-

dūm'u vara" — itī divi nagarī vārdi ar guns līsmi soc

isadegt jaunu un jaunu nabadzeigūs zemnīku tyukstūšu

apziņā.

Vysi cyti celi, cytas izejas dēl nabadzeigim slānim

ir aiztaisētas- nūgrīztas. Soc sabrukt vyscītokajs zem-

nīka. kai īpašnīka, pamats — īpašuma, naatkareibas ilū-

zija; Latgolā tik daudz slavynotos, buržuju aģitatoru

apdzīdotos un seikzemnīku ilgotos „sobstvennastes" ilū-

zija. Tīsu pristava torgu vasars izkal, izsyt, iztrucynoj
nu nabadzeigo zemnīka apziņas ticeibu, ka ar «sovu kak-

teņu, sovu styureiti zemes" jis var izakult uz augšu, tikt

pi lobokas dzeives. Bazneickungi nu ambonejom kotru

svātdin rauga īstostēt nabadzeigim laudim, ka «vajag

jemt pīmāru nu zērnyukļa; divpadsmit reižu vajag rau-

dzēt nu jauna celt sovu sabrukušū dzeivi". Bet Latgo-

las nabogs itū dzeivi ar sovim un sovu bārnu svīdriin

un nagulātom naktim ir raudzējs celt uz augšu des-

mitem, symtim reižu, bet kai naizīt, tai naizīt nikd!

Kapitālistiskos izsyukšonas un nabejūši osos krīzes ap-

stākļus ari navar izīt.
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Latvijas pastovēšonas pyrmajūs godūs dažs lobs

jaunsaimnīks un pat vacsaimnīks —
seikzemniks cerēja

kai navīn izaplēst ārā nu brīsmeigos nabadzeibas. Rok-
stūt itos rindenas, atmina izacel kaids Daugavpils apriņ-

ķa jaunsaimnīks, agrokajs kolps, kurs sajēme 16 gekta-

rus lobās zemes ar krvumim un plovom pi sātas. Jis

pvlnom rīškovom nu bankom jēme aizdavumus, cēle lo-

bus kormus, grovoja zemi un varēja redzēt, ka jo golvā

pyrynojās lely plāni par tureigas dzeives nūdybynāšonu.

Uz vaicājumu, kai dzeivojās, jis pacylotā bolsā atbildēja:
— Tagad, brol, dzeivāsim!

Bet garā vērtīnē tecēja godi, bankās auga porodi, krā-

jās procenti. Itys jaunsaimnīks beja paspējs īleist pat

vītejā krojkasā un tei vīnu rudiņ par nalelu porādu pār-
dēvē jam teleiti. Tys beja jam pyrmajs solta yudiņa

kips uz golvas. Kad pēc vairāk kai desmit godim gadē-

jās byut tymā molā, tad kaidreiz ar cereibom apgarātū

godus 30 vacū spēceigū puisi navarēja vairs pazeit. Po-

golmā uz apgāztas lūpu siles sēdēja satrīkts cvlvāks,

apaudzs ar seņ nacērptim nūsērmējušim motim. ar

krampūs savylktim pērstim nu pārmēreiga dorba. Nu

kļāva vēl nabeja izvasta i puse ugrokūs lūpu, zeme vēl

nabeja izpārdūta, vēl sovas maizes pītyka, bet — ce-

reibu, agrākūs rūžainūs cereibu vairs nabeja. Kūpā ar

veseleibu un jaunom dīnom beja izgaisvnāta ari cereiba

„labi padzeivāt".
— Porādu maņ, brol, — jis sācēja, — tagad ir vai-

rok, nakai vvsa muna zeme un vyss monts ir vērts.

Rudiņ iztak vīnam vekselam termiņš. Uz pavasari,

martā, jāmoksoj zemes bankā un Latgolas akciju bankā.

Lai šūgod tikt cauri, vajag pārdūt vysus lūpus, leidz

pādejai spolvai".

Tai klojās uz lobās un provas zemes pasādvnotajam
jaunsaimnīkam. Var īsadūmot, kai it tam zemnīcenam,

kuram vvsa navysa ir kaidi 6—7 gektareiši slyktas, na-

augleigas zemeites un pussakrytušū klāvā stov izkūdē-

juse gūvs ar vācu krekli zirdzeņu. Bīži gūvs jau agrok

pordūta un tagad tvvojās pādējā zirdzeņa korta, par

kura odu tērgotojs naīdūs saiminīkam vairok, kai tik

daudz, lai pogostā samoksot nūdūkļa poroda procentus.
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Apmāram taidas Latgolas «saimisteibas" saiminīks —

kaids tavs tyuleņ pēc Boltlatvijas nūsadybynošonas ru-

noja šovam «pasauli" ejūšam dālam:

— Byutu palics sātā. Tu paaugtu. Es ītu peloā.

Varbyut nūpērktu ūtru gūteņu, pīrandavotu vēl drusku

zemes, a varbyut i nūpērktu kaidu zemes desetinu — i

dzeivotu mes bez bādas. Vys jau byus lobok kai beja

agrok.
Fto tava cereibas tagad jau seņ ir izgaisušas. Un jis

pats na reizi ir svētējs dālu uz beistamom revolucionāra

gaitom un mīreigi, bez vaidēšonas nūstovējs cītuma

~svidankā", vairokus godus nu vītas runādams ar dālu

tikai caur cītuma dzeļžainom restēm.

Symtūs un tyukstūšos Latgolas dorba zemnīku lyuzt

un sabryuk tāvu tāvu īaudzynptās cereibas un nūcejas
uz sovu zemes lapaceiti. Nazkod valdzynojušajs vords

«sobstvennost" tagad palīk svešs un solts, aiz kura re-

dzīs navvs pylna cereibu dzeive, bet gon dziļa nabadzei-

ba, bods un bezcereibas.

Latgolas nabadzeigos un vidējos zemnīceibas prole-

tarizacija un pauperizacija naatlaideigi īt uz prīkšu.

Agrāro reforma, izdalēšona vīnsātos un dziļo satmi-

stisko krīze —Vot tī faktori, kas pošlaik veicynoj strau-

ju cīma diferenciāciju un nūsasloņošonu. Nūteik div:

vīns ar ūtru reizē nūritūši procesi: vīna zemnīku dala —

bobuli un nabadzeigī — grymst vys dzijokā un dzilokā

pūstā un nabadzeibā, īt pretim bodam un izmēršonai; ūt-

ra daļa, — kulaki un muižinīki, — kroj montu, vairoj so-

vu bogoteibu un naatlaideigi porsavērš par lauku kapi-
talistim un lela maštaba izsyucējim. Un kas tys golvo-

najs: tryuceigūs zemnīku nabadzeibas un pūsta augšona
teišā kortā vairoj kulaku bogoteibu. Jo leloki porodi,
nūdūkli un procenti nūspīž nabogu, jo par lātoku cenu,

uz slyktokim nūteikumim jis porsadūd pats un pordūd

šovus bārnus vītejam odas maucējam — kulakam. Jo

leloks tryukums volda apleik, jo vairok nabogs īsapyn,
īsasaista kulaku, spekulantu un naudas līnētoju (augļotā-
ju) eksploatacijas teiklūs.

«Tai tad bogoteibas uzakrošona vīna puse tvmā po-

šā laikā ir nabadzeibas, dorba mūku, vērdzeibas, tymsei-
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bas un morāliskos degradācijas uzakrošona pretējā pu-

sē, t. i. strodnīku šķiras pusē" (K. Markss).

Lai ari kai tur nabvutu, bet vīns ir skaidrys: šķiru

pretrunas storp lauku nabadzeigim slonim, nu vīnas, un

kulaciski-muižinīciskū lauku buržuāziju, nu ūtras puses,

naportraukti aug. Saimistiskd, bet leidz ar tū ari poli-
tisko plaisa storp lauku dorba masom un augūšū latga-

līšu buržuāziju pasadzilinoj. Vīnā pusē stov ar porodim,
nūdūklim un vysaidim pīnokumim apkrautajs nabadzei-

gajs un videjajs zemnīks, ūtrā — voldūšds un ekonomi-

ski un politiski privileģētos šķiras prīkšstovs — kulaks,

būdnīks un spekulants, kuri lūti bīži ir savīnoti vīnā per-

sonā.

„1. Kapitalizma zemēs saimistisko krīze, sasaveida-

ma ar lauksaimistiskū krīzi. lelā mārā padtrynoj zem-

nīceibas miljonu pauperizaciju. Itūs zemnīceibas miljo-

nus izpūsta lauksaimisteibas preču cenu krisšona, nū-

spīž lelī nūdūkli, dažaidi moksdjumi, rentes moksas un

porodi pi auglotdjim. Strauji īsazeimoj seikūs un vidē-

jus zemnīku saimisteibu degradācijas process" (Komin-
ternes Izpyldkomitejas XI plēnuma rezolūcija).

Cīmā diferenciācija, osa nūsadalēšona, nūsasldņdšo-

na na vīnmār un na kotrā ziņā teik pavadēta ar naba-

dzeigds un vidējos zemnīceibas pilneigu padzeišonu nu

zemes. Mes jau augšā redzējām, ka bankas un kulaki

bīži nav īīnteresēti padzeit porodnīku nu zemes. Jī pa-

mat jū strdddt sovā hutorī. Ar vysu vysaidu procentu,

moksdjumu un nūdūklu paleidzeibu, kai ari atstrddošonu,

poša porddnīka un vysas jo saimes nažēleigu eksploata-

ciju un izkalpyndšonu poroda devējim ir īspējams izs-

pjsJLņu sova verga vysu, kū tik vēl var. Bez tara

vysai kulaku un muižinīku šķirai taidā kortā teik uzturāts

lāts dorba spāks. kuru pēc vajadzeibas vosoras dorba

laikā var izmontdt uz ilgoku vai eisdku laiku. Un kas

golvonajs — cik itam „dorba spākam" ir kaids na-

kaids zemes gabaleņš, kur dzeivoj saime, — jū navajag

uzturēt vysu laiku un var moksot galeigu boda olgu.

. Lenins sova gromota: „Kapitalizma atteisteiba Krī-

vi jā", runddams par cīma kapitālistisku atteisteibu, soka:
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„Myusu literatūrā bīži pofok šabloniski izprūt teoriju,

ka kapitalizms prosa pēc breiva bezzemes strddnīka.

Tys ir pilneigi pareizi, kai pamattendence, bet lauksai-

misteibā kapitalizms īsaspīž sevišķi lēni un orkorteigi

dažaidos formās. Zemes pīškēršona laukstrodnīkam lūti
bīži nflteik pošu lauku saiminīku interesēs, tamdēļ ar

zemi apgdddta laukstrodnīka tips īpatnējs vysom kapi-
taliskom zemēm..."

Latgolas seikzemnīki dēl Kūrzemes un Vydzemes pa-

lākim baronim teišam ir taidi „ar zemi apgādāti lauk-

strddnīki". Tei ir milzeiga Latvijas lauku buržuāzijas

rezerves armija, tai pat kai pilsātu bezdarbnīki — rvup-

nīceibas rezerves armija.

Itei pusbodā vdrgstūšo pusproletarīšu-pusbezdarbnī-

ku armija vīnmār ir lauku buržuāzijas reiceibā. Pi lau-

ku sezona dorbim tys ir nu sevišķi lela svora. Izpdr-
dūdūt Latgolas zemnīku saimisteibas, Latvijas buržuā-

zija jam vārā ari itū motīvu un taišni šovos teišds inte-

resēs pamat nabadzeigū zemnīku strdddt un vdrgt uz ze-

mes, kura tam jau seņ napīdar.

Beidzūt. jdaizrdda vēl uz vīnu nabadzeigūs zemnīku

eksploatacijas formu — renti. 1929. godā Latgolā ofi-

ciāli beja reģistrētas 2138 taidas saimisteibas, kuras ap-

strdddja navys poši īpašnīki, bet rēntnīki. Rentes nū-

teikumi Latvijā ir sevišķi vērdziski. Tai, pīmāram.
1931. godā par kotru pvurvītu aramos zemes beja jdmok-

soj caurmārā vysā Latvijā 13 lati. Latgolā par kotru

pyurvītu tymā pat godā beja jdmoksoj 15 lati. Uz ara-

mos zemes gektaru tai tad izndk ap 40—45 lati rentes

godā. Tei ir pdsokaini lela suma. Pat vysosokos krī-

zes laikā — 1932. godā — par kotru pyurvītu beja jd-

moksoj 10 lati rentes godā. Tys ir —30 lati par gek-

taru. Tī ir Latvijas statistiskos pārvaldes oficialī dāti.

Tvmā pat godā vidējo Latgolas zemnīka gūvs ari mok-

sāja 30 latu. Lai samoksātu goda renti par vīnu gek-
taru aramzemes— jāpārdūd vasaļa gūvs! Tik lels ze-

mes bods ir Latgolā. Tik lela ir Latgolas seikzemnīka —

zemes rentētāja aplaupēšona. Vajag byut lelai naba-

dzeibai, seikzemnīkam vajag byut nūvastam leidz pāde-
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jam boda un bezcereibu pakopiņam, lai rentetu uz tik

vērdziskim nūteikumim nu kulaka zemi.

Pušelnīku, vai pusgryudnīku skaits Latgolā nav lels.

1929. godā reģistrēti 683 pušelnīceibas gadējumi. Pušel-
nīkus lelsaimnīki izsyuc taipat, kai rentnīkus. Latgolā

tagad bīži var satikt taidus gadējumus, kur pušelnīks ir

padarēts par trešdaļnīku: par zemes un sāklas dūsonu

saiminīks pajām divi trešdaļas nu vysaš ražas.

Kai zynoms, Latgolā ir dīzgon daudz leloku un mo-

zoku azaru. Ap azarim dzeivoj vasaly eīmi, kuri nū-

sadorboj ar zveju. Par itūs zvejnīku izsyukšonu Lat-

vijas buržuju laikrokstā ~Latvija" š. g. 13 aprija nu-

murā beja nūdrukota taida lūti interesanta korespon-
dence:

„Teiri natycamas lītas nūteik Latgolā. Tur ir lūti

daudz vērteigu azaru. Un tur ir radīs na vīns vīu

kungs, bet kungs kunga golā. Pats pādejajs nostu ne-

sējs ezels ir zvējnīks. Bīži tur var izstatēt šaidu šemu:

pats rentnīks, kurs azaru rentej nu valsts, dzeivoj Reigā.

Daugavpilī dzeivoj ūtrys, kurs reņtej nu pyrmo. Trešajs

rentnīks dzeivoj pi azara un rentej nu ūtro".

Tai uz azarim ir trejs rentnīku pakopīni. Kotram

kungam vajag nu rentēšonas labi nūpelnēt un pošam le-

lokajam, kurs rentej nu valsts — vysvairok. Tys ir pa-

rosti kaids ministris, vai ari augstāks valsts īrednis. Bet

ari ar itim trejim pakāpīnim garā vērtina vēl nav golā.
Ari trešajs rentnīks, kas dzeivoj pi azara, bīži pats na-

strādoj, bet jo ari strādoj — naspēj vīns pats vysu azaru

vai tā lelu gobolu izzvejāt. Jis jam sev strādnīkus un

tūs nažēleigi eksploatej. Augšāk citētajā rokstā toļok

skaitam:

„Vītejī zvejnīki teik pījemti dorbā par sautimim. Bet

jo kaids cel koč možākās īrunas, nateik vairs dorbā pī-

laists un palīk galeigi bez iztikšonas".

Taidi ir vvsrupokos, vysnaganteigokos kapitālistiskos

eksploatacijas zīdi.

Pastāvūšās buržujiski-fašistiskās diktatūras apstok-

lūs Latgolas nabadzeigim zemnīkim nav nikaidu izre-

džu, nav nikaidu ceribu un nūceju uz lobāku, vīglāku,

laimeigāku dzeivi. Vineigās jūs „izredzes" ir torgi, iz-



77

putvnošona, padzeišona nu zemes, porvērsšona par iza-

bodojušim Latvijas kulaku vērgim un bodā mērstūšim

bezdarbnīkim.

Tautas izgleiteibas pagrymšona.

Buržujisko Latvija pat pvrms krīzes godūs navarēja

pasalīlēt ni ar kaidu tautas izgleiteibas uzplaukumu.
Krīzei īsastojūt, itymā nalaimeigajā zemē izgleiteiba īt

atpakaļ; jei sabrvuk un pagrymst.
Latgolā tautas izgleiteibas stovūklis vēl ļaunāks. Tur

uz kotrim 100 īdzeivotojim (pēc 10 godu sasnēgšonas)

skaitēt prūt 72, bet rakstēt tikai 47. Skaitēt pra-

tēju samārā augstajs procents ir tamdēļ, ka atbildāt zinu

tasētojam, kotra Latgolas vacoko sīvīte — dīva gromotas
skaitētoja nūsaūc sevi par skaitēt pratēju. Tamdēļ Lat-

golā nu svora kreit rakstēt pratēju skaits. Un itys

skaits, kai radžam, ir orkorteigi zams. Rakstēt Latgo-
lā naprūt vairok kai puse nu vysim 10 godu vacuniu

sasnāgušim īdzeivotojim.

Smogajūs Latvijas apstoklūs vajag byut tureigam

cylvākam, lai spātu laist sovu bārnu skolā. Latgolas

zemnīku nūspīdušajs vairākums naspēj mocēt šovus

bārnus pat 6-klaseigajā pamatskolā, par vydusškolu ni-

moz jau narunojut.
Lai laist bārnu skolā, jū vajag na tikai apģērbt, apaut

un īdūt leidza ēdīni. To vysa vēl moz. Bārnu vaco-

kim pošim jāpērk skolas gromotas, burtneicas un pat

tiņti un spolvu. Tryuceigajam Latvijas un Latgolas zem-

nīkam nav īspējams vysu tū nūpērkt. Pat ar daudz

moz cīšamu apģērbu un apovim jis navar apgādāt šo-

vus bāmus.

Skaidrys, ka itaidūs apstoklūs Latgolā ārpus skolas

palīk lūti lels procents bārnu. Pat oficiālo valsts stati-

stika spīsta atzeit, ka Latgolā skolu navar apmeklēt vīna

trešo dala nu vysim školas godūs asūšim bārnim. 1933.

goda rudinī sasauktajos Latgolas apriņķu skolotāju kon-

ferencēs nūsaskaidrāja taida bilde: Daugavpils apriņķī

ārpus školas palykuši 18.900 bārnu, nalelajā Ludzas ap-
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riukī — 3.500, Rēzeknes apriņķī r*- 6.338 un Jaunlatgo-
las apriņķī — 9.393 bārni. Četrus Latgolas apriņķus
38.131 bārns 1933. goda rudinī nimoz nasoce apmeklēt
školu!

Bet ari itī skaitli vēl nadūd pareizu bildi par vispā-
rējos izgleiteibas stovūkli Latgolā. Zīmas soltumim īsa-

stojtet, appleisušī un bosī Latgolas nabadzeigūs zemnīku

bārni skolu navar apmeklēt. Moceibas goda vydā pa-

matskolās parosti palīk gondreiž tikai puse nu vysim

rudinī īsastojušim Sārnim. Sācūtīs pavasaram, naba-

dzeigā zemnīka bārnam jāīt par gonu: jābrauc „dorba

meklēt" uz tālū Latviju vai jāīt cvukas un gūvs ganēt

pi vītejo kulaka. Ir taidi bārni, kuri pavasarī nikod nav

sēdējuši uz školas sūla.

Vvsu tū jamūt vārā var drūši sacēt, ka Latgolā at-

pūš školas palīk navys trešā dala, bet gon vairāk kai

puse nu vvsim školas godūs asūšim nabadzeigūs zem-

nīku bārnim.

Pat Latvijas izgleiteibas ministris sovā laikā beja

spīsts atzeit, ka 1930. godā vysā Latvijā bejuši 36 pro-

centi taidu 8 godu vācu bārnu, kuri pavysam! naapme-

klējuši skolu. Sevišķi lels školu naapmeklējūšūs bārnu

procents, pēc ministra izteicīnim, asūt Latgolā. Poši

Latvijas varas veiri navar nūklūsēt tū faktu, ka jūs val-

dēšona Latvijas un Latgolas dorba lauds gryuž tymsei-

bā, atjem jim pādejū īspēju — īsamācēt rakstēt un skaitēt.

Tolok tys pat ministris izateice, ka Latvijā, sevišķi

Latgolā, bārni apmeklējāt školu tikai 3—4 zīmas. Pylnas

sešklaseigās pamatškolas nūbeigšona asūt orkārteigi ra-

ta parādeiba. • ..; %m

Vēl ratāka parādeiba Latgolā ir vvdsškolu apmeklē-

šona, nimoz jau narunojūt * par universitāti. Na tikai

uzturs, apģērbs un dārgās grāmotas, bet ari augstos

školas naudas dorba laužu bārnim nalaun tikt vydsško-

lās. 1932. godā, nasaverūt uz krīzi un tās izsauktū šaus-

tu eigū masu pūstu, Latvijas vydsškolās tyka paaugsti-
nāta školas nauda. Pat buržuju prese tad rakstēja, ka

školas naudas paaugstynāšona izsaukuse naparosti lelu

atplyudumu nu školom. Nu dažom vydsškolom izastā-

juse puse školānu.
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Runojūt par lelū drpus školas palvkušūs bārnu skaitu,

Latgolas progresistu laikroksts „Jaund Straume" tai

izskaidro] itū parddeibu:
„Školas korteigu apmekiēšonu styprā mārā kavej

īdzeivdtdju nabadzeiba, jo daudz ģimenēm jdsyuta skolā

3—5 bārni, kurus jī naspēj uz reizes ni apaut, ni ari ap-

ģērbt. Tamdēļ vysi vīnas ģimenes bārni uz reizes školā

navar īt, bet apmeklej tū pēc kortas, jo vvsai ģimenei ir

tikai vīns komplekts apovu un apģērbu".
Tai raksturoj stovūkli tī, kurn vaines dēl Latgolā

grvmst arvīn dziļdkā nabadzeibas un tymseibas pūrā.

.Jaunos Straumes" rakstētdji „aizmērst" pasacēt, ka

Latgolas nabadzeigajam zemnīkam lūti bīži nav pat vīna

apģērbu un apovu komplekta. Daudz, lūti daudz Latgolā
ir taidu saim'u, kur nu 3—4 bārnim nivīns naapmeklej
školu. Jī vysu zīmu sēd uz cepļa vai ari bosom kdjom
skraida pa snīgu nu ustobas uz ustobu.

Školas Latvijā lūti slykti nūstatētas. Tryukst pīmā-

rotu školu telpu, tryukst apkurynošonas v. t. t. 3—4 kla-

ses parosti atsarūn vīnā nalelā zemnīku ustabeņā. Tikai

pa ratam šur tur ir uzcaltas jaunas školas.

Kai ļūti leis trvukums mynams napīteikūšajs školoto-

ju skaits. Lauku pamatškolds školotojam ir jdnūsador-

boj ar 3—4 nūdaļom uz reizes. Ir daudz taidu školu, ku-

ras školdtoju tryukuma dēļ teik slāgtas.
Tei pat .Jauno Straume" sakarā ar Daugavpils ško-

ldtoju konferenci roksta: „Tyka pastreipdts, ka izgleitei-
bas līta lelā mārā teik bremzēta sakarā ar lelū školdtoju
trvukumu un nāpīmārdtu školu telpu dēl".

Latvijas školdtoju savīneibas nedēļas laikroksts

„Mūsu Nākotne" 1933. g. 15. novembra numurā tai ap-

roksta Latgolas pamatškolu stovūkli:

Rēzeknes apriņķī 45 školds strddoj pa vīnam školo-

tojam ar vairdkom (4—5) nūdal.om un lelu bārnu skai-

tu (60—80). Ludzas apriņķī 30 školds vīns školdtojs

strddoj ar vairdkom nūdaļom".
Školdtdji Latvijā ir pdrvārsti par vērgim, kurim godu

nu goda uz reizes jdmdca 4—5 klases ar 60—80 bārnim.

Pēc tam vokorā jdizloboj symtim burtneicu. Jo īvārojam,
taida „mdcēšona" nūteik šauros un nahigieniskos tel-
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pos, tad byus saprūtams, kamdēļ Latgolas skolotāju le-

lākā daļa slvmoj ar dylūni (sukotu), osu neirasteniju vai

cytom slimeibom. Školāni taidūs „kuļturalūs" apstāk-

ļus tikkū spēj īsamācēt rakstēt un skaitēt.
- Par školotoju trvukumu tei poša „Mūsu Nākotne"

roksta:

„Školotāju tryukums lels vysūs Latvijas apriņķus,

sevišķi Latgolā — kū konstatēja apriņķu školātāju in-

spektoru apsprīde. Rēzeknes apriņķī tryukst vysmoz

83 stata školātāju, Jaunlatgolas apriņķī vajadzātu 56

školātāju v. t. t. Pavysam vajadzātu ap 400 školotoju".

Sovaidākajs itymā lītā ir tys, ka Latvijā un Latgolā

vysmoz daži symtl, jo na tyukstūšas školātāju ir bez

dorba. Vysā Latvijā pošreiz ir ap 15.000 taidu inteliģen-
tus bezdarbnīku, kurim ir vidējā un pat augstākā izgleī-

teiba.

Padūm'u Savīneibas apstoklūs tys izaklausa kai jūks.
Un tūmār tys tai ir. Ari šimā, školātāju vaicājumā, atsa-

spūguļoj tei šausmeigā traģēdija, kaidā kapitalizms ir

īgryuds un gryuž vys dziļāk ciļvēci.

Padūmot tikai — daži skolotāji spīsti nūsadorbot ar

div- un trejs reizes lelāku, nakai parosts, bārnu daudzu-

mu tymā pošā laikā, kad vasaly symti un tyukstūšas

cytu školātāju stāv ryndā pi dorba biržas un navar sa-

gaidēt pat kaidu fizisku dorbu. Vysā Latvijā trvukst

400 školātāju tymā pat laikā, kad bodā mērst ap 15.000

cvlvāku ar videjū un augstākā izgleiteibu! Vīnā pošā

Latgolā desmiti tvukstūšu bārnu palīk par analfabetim

tymā pat laikā, kad miļzeigs daudzums školātāja omo-

tam nūdereigu cylvāku neikst bezdarbeibā un tryukumā.

Jau vairākkārt citēto Latvijas školātāju savīneibas

lopa roksta: „Tryuk.st školātāju. Vai byus jāsacer pi

školātāju sagatavāšonas kursim? Nā. Školātāju ir pītei-

kūšs skaits, ir daži symti bezdarbnīku. Bet jī dorbā na-

teik, jo naasūt leidzekļu jūs olgāšonai".

Latvijas voldūšo buržuāzija vīnkārši nadūd leidzekļu

školātāju olgāšonai, taipat kai tautas izgleiteibai vyspār.

Latvijas fašistim nauda vajadzeiga dēļ lelom pīmoksom
kulakim un muižinīkim un dēļ pretpadūm'u kara

gatavošonas. Jī reikojās pēc bejušos kēneņa vaļdeibas



81

principa: „Jo tauta tvmsoka, jo vīglok ju apspīst un

vordzvnot".

Vvsa Latvijas buržuāzijas izgleiteibas politika ir pīlā-

gāta vērdzeibas un tvmsūneibas gora īaudzynošonai
strodnīku un zemnīku bārnūs. Latvijas školas stāv kai

pīsmacs opors, kū naatsvaidzynoj caurtakūšī yudini.

Pošlaik fašistisko valdeiba soc piļneigi atklāti īvest ško-

lds pdtorus. Lutaru mdcētdjim un katoļu bazneickungim

tagad ir nūdūta piļneiga vara par školom un školotojim.

Školas „reformēšonā" diktatora Uļmana vaļdeibas

izgleiteibas ministris — pdtornīks Adamovičs īt lūti toli.

Fašistiski tymsūni nūdūmdjuši galeigi likvidēt 6 klaseigū

pamatškolu. Jī piļneigi atkldti pazinoj presē, ka 6 klasei-

gds izgķiteibas dorba ļaužu bārnim «par daudz", jim

varūt piļneigi pītikt ar 3—4 klasēm.

Pēc fašistiskos diktatūras nūdybyndšonas nu škold-

tdja omota teik atlaists kotrys daudz moz breivdk, pro-

gresivok dūmdjūšs školdtdjs. Donosi un denunciācijas ta-

gad kai nu porpilneibas roga lej par Latvijas un Lat-

golas apzineigokūs školdtoju golvom. Daudz školdtoju

par patīsas gaismas un izgleiteibas nesšonu izvordzynd-

lajā un tymseib.ā īgryustajā tautā tagad ir īmasti cītu-

mūs un koncenracijas nūmetnēs. Tai pat kai kēneņa
laikā fašistiskajā Latvijā par školdtoju pījemšonu dorbā

nīītcic žandarmu porvaļde.

Tī Latvijas īdzeivdtdju bārni, kuri vēl var ar letom

pyulem apmeklēt školu, lūti bīži teik vairok krūpļdti.

nakai audzynoti. Lela dala Latgolas školdtoju ir kulaku

dāly un meitas. Jim naryup ni izgleiteibas veicvnošona,

ni bārnu audzyndšona. Dzeršona un atkldta izvirteiba

Latgolas školds ir parosta, pdrdk parosta parddeiba.

Latvijas buržuāzijas laikroksts «Jaunākās Zinas", at-

stāstāt Rēzeknes apriņķa školdtoju konferences gaitu,
roksta:

«Inspektors Šenhofs syudzējās, ka daudzas Skolotājas

dzanūtīs pēc mūdes galejeibom: ejūt klasē pārāk dzilim

kryušu izgrīzumim, krāsātom lyupom un sejom, krāso-

tim nogim. Školas meitines cenšūtīs sekāt itaidu Skolo-

tāju paraugam. Nūvārāts, ka daudzās Skolās māceibas
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nuteik luti pavērsi. Bejuši gadejumi, kad školotoji sovā

storpā školānu klotbyutnē lomojūtīs napīklojeigim vor-

dim".

Taidom krosotom jaunkundzeitem un huliganiskim
kulaku dālym nūdūti „audzynāšonā" Latgolas strodnīku

un zemnīku bārni.

Bet tī ir tikai zīdi Latvijas jaunākos paaudzes audzv-

nošonas kūkā. Augli itymā kūkā ir teišam brīsmeigi, jī

samaitoj un sagiftej mācūšūs jaunotni.

Pādejā godā Latvijas presē ir atstostēti desmiti ga-

dējumu par školātāju izvirtuļu najēdzeigū un natyku-
meigū reiceibu. Školotoji, školu inspektori un direktori

pavadynoj školānus uz vysvysaidom natykumeibom. Jī

atklāti pīkūp ar mozgadeigim školānim un školneicom

mīseigus sakarus. Jo školāns atsasoka pasadūt I>aida na-

teira izvirtuļa grybai, jis ekzamenūs teik izgāzts cauri

un izslāgts nu školas kai „naspējeigs".

Pagājušā goda beigās Latvijas prese rakstēja par

Plaveņu vydsškolas direktora šausmu dorbim. Jis kot-

ru nakti veds sovā dzeivūklī Školneicas un reikājs ar

jom izvirteibas orģijas. Leidzeigs gadējums pagājušā

godā tyka atklāts ari Rēzeknes vydsškolā.
Latvijas laikrosts: «Pēdējā Brīdī", atstāstēdams Pla-

veņu vydusškolas direktora nadorbus, 1933. g. 22. okto-

bra numurā roksta:

„Mes šokam, ka pādejajs gadējums nav tikai «gadē-

jums", bet gon vasalas sērijas leidzeigu gadējumu tur-

pynojums. Tīsa: Plaveņu ģimnāzijas „līta" sabīdreibu

ir saviļnojuse vysvairāk. Bet mes naasam vēl aizmēr-

suši kaidas L. pilsātas ģimnāzijas meitiņu pratynāšonas lī-

tu. Mes naasam ari aizmērsuši Rēzeknes pilsātas školnīku
nakts uzdzeives lītu. Mes naasam aizmērsuši tū školas

pārzini Reigā, kuru par bārnu pīsmīšonu nūtīsāja uz 4

godim pārmāceibas nomā. Mes naasam aizmērsuši tūs

bārnus, kas tyka aplaisti ar gonoreju (triperi), naasam

ari aizmērsuši tū školātāju, kura kaida apriņķa Skolā,

dorzā, tyka atrosta īvas kostimā (plyka) kūpā ar sovu

mīlākū. Vai dūmojat, ka šaidus „gadējumus" navar vēl

turpynāt desmitim? Oolu golā asūt tak ari zynoms, ka,

pīmāram, Reigā pastāvūt taidas māceibas īstādes, kurās
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lauds varūt pa telefonu pīprasēt pēc „meitinom" — lai-

ka kavētdjom". .'■.
Vysšausmeigokds izvirteibas ārprāts Latvijas skolos

ir palics par parostu parodeibu. Latvijas buržuāzija par

jaunotnes audzynotojim ir īcāluse pagrymušus un ar

nalobom slimeibom aplypušus nalīšus. Vysa Latvijas un

Latgolas jaunotne ir nūdūta šūs nateirūs subjektu dub-

ļainos rūķos. Jī krūpļoj un maitoj natikai jaunīšus, bet

pat bārnus.

Tik toli buržuāzijas kundzeiba Latvijā ir nūvaduse

tautas izgleiteibas lītu! Vyss lobajs. teirajs, nu školas ir

izdzeits, ar politiskos pdrvaļdes špikim izrīdēts orā. Lo-

bokī jaunotnes audzynotoji revolucionāri Latgolas sko-

lotāji, kai pīm. Šneveļs, Voitkans, Strupišs v. c. ir izma-

sti nu školom un uz ilgim, ilgim godim, islūdzēti cītumā.

Jūnija beigās fašistiskā vaļdeiba izdeve izgleiteibas
lvkumu, kurā īmīsotas vysas vysšovinistiskokūs latvīšu

buržuāzijas grupu praseibas. Ar itū lykumu slāgtas

vy.sas mozākumtauteibu orūdškolas. Nūsacēts, ka tur,

kur vairāku tauteibu bārni mocās kūpā, par moceibas

volūdu vajag byut latvīšu volūdai. Faktiski skolos ir

nūlīgta ari latgalīšu volūda. Par golvonīm reikotojim
skolās ir pastatēti bazneickungi.

Bods, nabadzeiba un soltums kotru godu arvīn jau-
nas un jaunas Latgolas nabadzeigūs zemnīku bārnu

tyukstūšas atraun nu mocēšonās. Kapitāla dzelžainais
zoboks samyn dubļus tyukstūšu un tyukstūšu dorba

bārnu gaišākos cereibas. Latvijas fašistiskās buržuāzijas

varmūceibas, kai šausmeiga solna, styndzynoj un nū-

maitoj plašus tautas masu izgleiteibu.

Bazneickungu teiklūs.

Katoļu bazneica vysūs laikus ir bejuse par īrūci vol-

dūšās šķiras rūķos. Jās uzdavums beja un ir — sorgot
bogotnīku (vvdslaiku feodalu-muižinīku, vai modernus

kapitālistu un kulaku) intereses un ar vvsim tymseibas

un masu monēšonas leidzeklim paleidzēt jim apspīst un

turēt paklauseibā dorba lauds.
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Tagadējo Latgolas goreidznīceiba šū sovu „vēsturis-
kū" tymseibas putnu lūmu pylda na slikšok par dryumūs

vydslaiku bazneicu vērsgonim.

Lai lobok vērdzvnot un aptymsdt dorba šķiru, Lat-

golas katoļu bazneickungi lūti aktivi, pat porok aktivi pī-

sadola politiskā dzeivē. ltymā nūlyukā jī ir nūdybynd-

juši „Kristeigūs zemnīku partiju". Šei partija ar sovu

sarokstu vīnmār pīsadalēja saeimas vēlēšonos. Saeimas

vēlēšonu saroksta prīškgolā vīnmār stovēja veiskups Je-

zups Rancāns, kurs kotru reizi ari tyka īvālāts saeimā.

Kristeigūs partijai leidzšinejā saeimā beja 8 deputāti.
Šim deputatim beja lels īspaids uz vvsu Latvijas lykum-
dūšonu. Kreisteigūs frakcija jēme daleibu ari kotrā bur-

žujiskā valdeibā. Šos frakcijas lideri (1 —2 un pat vai-

rok) gondreiž naportraukti ir par ministrim un pēc sova

prota grūza Latgolas liktini. Tagadējā fašistisko dikta-

tora Ulmaņa valdeibā sēd bazneickuns Camans.

Tamdēļ pilneigi saprotams, ka kristeigūs partija py\-
na mārā nas atbildeibu par vysu tū plašūs masu izsyuk-
šonas un apspīsšonas politiku, kaidu vvsūs Boltlatvijas

pastovēšonas godūs ir pīkūpuse un pīkūp Latvijas vol-

dūšd lelburžuazija.

Kristeigūs saeimas frakcija kotru godu bolsdja par

valsts budžetu, ar kuru strodnīki un dorba zemnīki ty-

ka aplykti ar napanasamim teišim un nateišim nūdūk-

lim. Jo šudin Latgolas zemnīka sātā skan tīsu izpildē-

tdja vasars, kas sludynoj torgus un pādejds naboga

gūtenas izpdrdūšonu, tad var drūši sacēt, ka tys ir kri-

steigūs nūpalns. Jo nabadzeigajam Latgolas ordjam vai

strddnīkam par kotru zdboku pdri vai drēbes gobolu. soļa

vai petrolejas morcenu jdmoksoj div- un pat trejskdr-

teiga cena, tad tys ari ir bazneickungu partijas nūpalns.

Taipat bazneickungu partijas nūpalns ir tys, ka

Latvijas un Latgolas kulaki sājam nu valsts dažāidus

naatmoksojamūs pabolstus un desmitem miljonu latu lē-

ļos pīmoksas par izvastū uz drzerrtem švīkstu, bekonu

(cyukas galu) v. c.
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Vdrdu sokūt, vysa tei brīsmeigo vērdzeiba un iz-

syukšona. kaida pošlaik gulstas uz tryuceigūs masu

placim — ir kristeigūs partijas rūku dorbs, sutanūs tārp-

tūs valsts veiru „kristeigūs" dorbu rezultāts.
Un itū napīradzātū dorba laužu laupēšonu izvad na

tikai vīnkdrši bazneickungi un jūs laiceigī paleigi. Kai

jau mynāts, saeimā pyrms tos pa,dzeišonas sēdēja veis-

kups Rancāns. Jis ījēme pat saeimas prīšksādātdja bīdra

omotu. Jis ari vadēja saeimas kristeigūs frakciju. Tys

cylvāks, kuru Latgolas tymsds un fanātiskos sīvītes vēl

uzskota par ~'kunga Jēzus vītnīku vērs zemes", sādā-

dams saeimā bolsdja par vysim tim lykumim, kas tom

pošom sīvītem tagad raun pādējū maizes kymūsu nu

mutes.

Kristeigūs partija un vysi Latvijas katoļu bazneic-

kungi ar arci'veiskupu Spryngoviču prīškgolā, kūpā ar

Ulmani un cytim reakcionarim gatavoja fašistiskū dik-

tatūru. Pēc tam, kad nūsadybyndja itei Latvijas kulaku,

lelburžuazijas un lelspekulantu diktatūra, katoļu baz-

neica oficiāli izteice jai sovu svēteibu. Tymds maja dī-

nds, kad pa vysu Latviju un Latgolu plūsējās šausmeigs

fašistiskais terors, kad piļsātos un uz laukim symti un

symti apzineigdkūs strddnīku un zemnīku tyka arestēti

un īmasti fašistiskajūs mūku kambarūs — tymos dīnds

nu vysom katoļu bazneicu ambonejom bazneickungi ar

putom uz lyupom raudzēja īstdstēt sovim klausētojirm

ka nūtykušajs fašistiskais apvārzums nikaidu ļaunumu

dēļ dorba ļaudim nanesšūt. Arciveiskups Sprvngovičs

jau pyrmā dīnā pēc nūtykušd apvārzuma steidzēs pi
diktatora Ulmaņa ar sovas suniskds padeveibas aplīcy-

ndjumu.

Bazneickungi — spīgi un danesēji.

Latgolas katoļu bazneickungi na tikai_ paleidz kapi-

talistim un kulakim laupēt un izsyukt strddnīkus un na-

badzeigūs zemnīkus. Jī paleidz buržuāzijai vojdt, izspī-

gdt un bozt cītumā tūs strddnīkus un zemnīkus, kuri

izīt nu kungu paklauseibas un poši sovim spākim soc

meklēt ceļus, kai nūmest nu placim napanasamū iz-

syukšonu.
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Katoļu bazneica ir porsavārtuse par provokatoru,

spigu un danesēju perēkli. Ap bazneicu un bazneickun-

gu pulcējās vvsas pogosta padibines, vvsi bogotnīku
rūkas puiši un papīžu laizētoji. Bazneickunga savužgi-

noti, jī kai glumas čvuškas lūžnoj pa cīmim, ap apzinei-

gokūs zemnīku un kolpu lūgim un izūšņoj „buntavnī-
kus" un komunistus.

Bazneickungi stāsta ticeigim vysaidas posokas par

spovedes „nūslāpumu". Bet dorbus jī uz kotra sūla

pārkāp šū sovu tik daudz sludynotū «sakramentu".
Spovedneicu jī ir padarējuši par vītu, kur ar tārpvno-
šonu un eļnes mūku sūlēšonu nu tymsom sīvītem teik

izspīstas zinas par vītejim revoļucionarim darbinīkim.

Lobokajs pīmārs tam ir Rēzeknes bazneickunga

Miglinīka spīgošona caur spovedi. Vysi Miglinīka spo-

vedes spīgošonas dorbi tagad ir atklāti, dokumentēti un

ar līcinīkim apstyprynoti. 1929. goda martā jis pi spo-

vedes pīspīde Rēzeknes školotoju institūta pakleidušīī
audzēkni Bernevu izdūt revolucionāri nūskanotūs insti-

tūta audzēkņus. Par izdūšonu Miglinīks apsūlēja Ber-

nevam vysaidus lobumus. Napylngadeigū školānu Mig-
linīks beja tik ilgi kārdynojs un bīdējs, cikam tys,

beidzūt, ari sarunāja par vairākim institūta jaunīšim,
atī asūt komjaunīši. Bazneickungs Miglinīks vvsu

stāstējumu tymā pat dīnā pazināja politiskai

pārvaldei. Tyka arestēti vairāk kai desmit školānu.

Līta nūgāja tīsā. Tur vīneigi uz Miglinīka līceibas pa-

mata vairāki jaunīsi tyka nūtīsāti uz daudz godim cī-

lumā un katorgā: Melns uz 4 g. katorgā, Šers uz 4 g.

eītumā, Kotans uz 2 g. v. t. t.

Itys gadējums nav vīneigajs. Spīgāšonu un izūšņo-

šonu gon plebanijā, gon caur spovedi izvad vysi baz-

neickungi.
J

'

"\ -

Uz bazneickungu un vvsaidu nu jim satracvnātūs

oātornīku danesšonas un līceibas pamatā na vīns vīn

desmits Latgolas revolucionarūs dorba laužu ir nūtīsots

uz ilgim godim cītumā vai katorgā.

Par katoļu bazneickungu morāliskā līmini līcynoj.
Pīmrlram, šai'ds rakstureigs fakts.' Veiskupa kūrijas
kanclers bazneickungs Kublinskis beja pajēms kaidti
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školotoju Dadzeiti dēl Aglvunas katoļu ģimnāzijas par

pasnēdzēju. Pēc kaida laika Dadzeits nu dorba atlaists
un jam naizmoksota olga. Kūrija beja lauzuse ar my-

nātū školotoju leigumu, jo pi pījemšonas dorbā jam be~

ja apsūlēts leidz moceibas goda beigom nu dorba na-

atlaist. Dadzeits īsnēdze praseibu tīsā. Tīsā vciskupa

kūrijas vadētojs Kublinskis nūzvērēja, ka nikaids lei-

gums ar Dadzeiti nūslāgts nav bejs. Bet vysi cyti tīsā

nūpratynotī līcinīki, pat nu bazneickunga puses, apli-

cyndja, ka leigums beja. Atstdtūt itū gadējumu Latvi-

jas avīze „Dienas Lapa" paskaidroj: „Tīsa apmīryndja

Dadzeiša praseibu un leidz ar tū atzyna, ka Kublinskis

nūuevs napatīsu līceibu, par kū ziņoja prokuroram".

Bazneica — politiskōs agitacijas tribuna.

Kū Latgolas bazneickungi naspēj panokt ar spīgdšo-

nu, danesšonu un nūdūšonu, tū jī izdora ar atklotu po-

litisku aģitāciju. Ambonejas bazneickungi ir pdrvārtuši

par atkldtas politiskas aģitācijas tribunom. Tyuleu pēc

evangelijuma nūskaitēšonas zam „mdceibas" maskas

bazneickungs pacaltā bolsā soc aģitācijas runu. Līlej

Kristeigūs partiju, ldd vvsas cytas partijas. Bet sevišķi

ldd komunistu partiju un atsevišķus vītejūs īdzeivdtd-

jus, kuri pēc jo dūmom ir komunisti. Nu ambonejas uz

SPRS teik līti vasali dubļu spāni, stdstēti vysnatyca-

mokī maly. av , <*pv. i

Politisko aģitācija bazneieds sevišķi rūseiga saei-

mas vēlēšonu laikā. Tad burtiski kotru svātdiņ baznei-

cdnim jonūsaklausa garu-gards aģitācijas runas. Mocei-

bas un nešpora storplaikā bazneickungi un kristeigūs

laiceigī deputāti un aģitatori politiskos aģitācijas sapul-

ces nūtur bazneicas ddrzā.

Politiskos aģitācijas pastvprvnošonai bazneickungi

dybynoj dažaidas reliģiskas un laiceigas bīdreibas.

Jaundtnes politizēšonai, fašizēšonai un maldyndšonai pi

baznercom ir nūdybyndtas vysaidas jaundtnes bīdrei-

bas un puļccni ar vysdažaiddkim nūsaukumim. Pīaugū-
šūs bazneickungs „apstrddoj" sdteibas un cytds bīdrei-

teifto \mz m-' \r>i *i.
- tniimtļb ū -..cn
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Bez tam, sovai politiskai aģitācijai bazneickungi na-

īrūbežāti izmontoj školas. Gondreiž vvsas Latgolas
školas atsarūn vai nu teišf bazneickungu, vai školotdju-

potornīku vadeibā. Pimāram, Rēzeknes pedagoģiskā in-

stitūtā vvsa golvono vadeiba sastāv nu bazneickungim.

Tagad, pēc fašistiskā apvārzuma, bazneickungim ir

pīškērtas vēl lelākas tīseibas krūpļāt un aptymsāt jau-
nātni.

Bazneickungi — intervences gatavōtōji pret SPRS.

Pīkūpūt atklāti reakcionāru un fašistisku politiku un

pastvprvnātu klerikalizaciju, katālu bazneickungi ir pa-

lykuši par varenu, spēceigu īrūci voldūšās Latvijas lel-

buržuazijas rūkās. Ar sovim tymsūneibas un fanatizma

teiklym jī ir aptvnuši vysu Latgolas sabīdriskū un kul-

turalū dzeivi.

Sovu īspaidu tymsajās masās Latgolas bazneic-

kungi izlītoj Rāmas pāvesta (Ryma tāva) nūspraustos

ārējās politikas veicynāšonai. Byudams par voldūšās

kapitālistiskās īkārtas kolpu un aģentu, pāvests vad

ārkārteigi aktivu pretpadūm'u politiku.

Vysa pasaula imperiālisti kaļ īrūčus un dybynoj sa-

vīneibas intervences karam pret padūm'u zemi. Bet pā-

vests ar goreigim leidzeklim, ar aģitāciju gatavoj tautu

prātus intervencei. Kad 1930. goda pavasarī Eiropas

imperiālisti gatavāja intervences karu pret SPRS, pā-

vests izlaide speciālu pretpadūm'u bullu. Itymā bullā jis

aicynāja „vysa pasaula ticeigūs" uz „krysta karu"

pret socializma celtnīceibas zemi. Pāvesta bulla 1930. g.

martā tyka nūlasēta vysās Latgolas katālu bazneicos.

Pēc tam bazneickungi kotru svātdīn nu ambonejas mu-

synāja lauds pret padūm'u valsti un stostēja par tū

vysaidus mālus.

Bazneickungi ir vvsaktivākī intervences gatavātāji

Latgolā. Kad runa īt par SPRS, jī aizmērst šovus mūr-

gājumus par tū, ka „tev nabyus nūkaut". Jī na slikšāk

par vysim Japonijas un Vācijas militarim ašna sunim

prūt rīdēt masas uz karu pret visu vārdzvnātūs un ap-

spīstūs dzimtini — SPRS. Jī kai troki suni olkst pēc
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padūm'u zemes breivūs tautu dorba laužu ašna. Jī gryb

paleidzēt bejušim Krīvijas fabrikantim atjemt nu dorba

laudim strodnīku uzcaltūs zavodus un fabrikas un beju-
šīm muižinīkim — agrākās muižas, kur tagad strddoj

breivajs padūm'u zemes kolektivists.

Vvsa šā reakcionari-klerikald īškejā un ārpolitiskā

dorba veikšonai, veiklas politiskas aģitācijas vesšonai

un klerikali-fašistiskūs organizāciju dybyndšonai ir na-

dereigs vacds školas bazneickungs. Tamdēļ veiskupa

kūrija pīlīk vysus spākus, lai izaudzyndtu jaunu baz-

neickunga tipu — bazneickungu politiķi, politisku aģita-
toru un organizatoru. Tagad lelokos un atbiļdeigdkds

draudzēs par «dvēseļu gonim" teik lykti tī bazneickun-

gi, kuri jau ir parddējuši sevi par aktivim sabīdriskim

un politiskim darbinīkim un buržujiskds īkdrtas stutētd-

jirn. Vacūs bazneickungus „vērseiba" aizdzan uz naba-

dzeigdkom draudzēm un kapleicom.

Bazneickungi — izsyucēji.

Taidam bazneickungam-politikam, kai jau vysim

buržujiskim politiķim, vajadzeiga ari lapna un bogdtei--

ga dzeive. Un ir jdsoka, ka Latgolas bazneickungi na

slikšdk par sovim dūmu bīdrim — kapitalistim un kula-

kim prūt krdt montu un laupēt tādi jau izsyuktū naba-

dzeigū zemnīku.

Latgolas bazneickungi ir palykuši par dižciļtei-

gim. despotim, kuri žņaudz un nūmdc naapzineigos ma-

sas na tikai goreigi un morāliski, bet ari materiāli.

Bazneickungi ir leldkī Latgolas zemes īpašnīki un

tryuceigūs zemnīku eksploatatori. Pīmāram, vīnai pošai

Aglyunas bazneicai pīdar 900 gektaru lela zemes pla-
teiba. Lelas zemes plateibas ir ari cytom bazneicom.

Latgolā ir ap 70 bazneicu, kurom vysom kūpā pīdar

vairākas tvukstūšas gektaru zemes.

Vysu ītū zemi ticeigī apstrodoj bazneickungam pil-

neigi par velti, klaušu kārtā. īsasācūt dorba laikam,

svātdīnās bazneickungs nu ambonejas pavēlēj vysim dor-

ba spējeigim draudzes lūceklim īt strādāt „dīva dryvā".
Un pyrmdīn saleikuši stāvi nu cīmim un vīnsātom īt
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bazneickunga laukus. Nu saules leidz vālai naktei tur

jdlīc mugoru. Jdstrddoj ar sovu maizi. Bazneickungs

par dorbu pat ēst nadūd. Vokorūs „dīva vltnīks" var-

ganista un zakristiana pavadeibā apstaigoj laukus. Kai

vīneigd atmoksa ilgos dorba dīnas svīdru lējējim ir skor-

bā saiminīka bolsā padūtajs ..dīvpaleigs" un „dīvs aiz-

nioksos"...

Tos nav vīneigds klaušas. Zemnīki cel, loboj baz-

neickunga kormus, pīvad molku un pi vysa to kldt —

vēl moksoj nasamēreigi lelus bazrteicas nūdūklus. Baz-

neicas nūdūkli bīži pdrsnādz pat pogosta nūdūklus. Un

tūmār „dīva kolpim" vēl napīteik. Par kotru goreigū

ceremoniju jdmoksoj vēl atsevišķi nūdūkli. Par lauld-

šonu jomoksoj 10—20 latu, par mvrūna pavadešonu
10—15 latu. Pat par barnā' aplaistēšonu ar „svētētū"

yudini jomoksoj vairdki lati. Tūs, kas bazneickungim

īneseigds ceremonijds napīsadcla, jī svātdīnds nu am-

bonejom publiski nūlomoj, nūldd kai atkritējus un ko-

munistus. Tūmār nikas naleidz. Latgolā napdrtraukti

vairojās apzineigūs dorba laužu skaits.

Avīze „Jauno Straume" 1933. g. vosorā beja īvītd-

'Mse Inti rakstureigu aprokstu par Viļakas draudzes

Franckeviča dzeivi.

„Jau daudz gcdus, — losarn itvmā aprokstā, — Viļa-

kas draudzē saiminīkoj dekāns Franckevičs. Kai zēr-

nyuklis aptiņs ap sevi teiklu, jis sludynoj ļaudim daba-

su vaļsteibu, bet pats snādzās pēc lobokim un gorddkim

kymūsim šimā pasauli. Jd reiceibā atsarūn plaša, me-

seiga bazneicas saimisteiba ar daudz gūvim, zyrgim,

vystom, peilcm v. c. Nasaverūt uz vysu tū, jis veļ drau-

dzi aplyka ar miļzeigim nūdūklim. Dekānam Francke-

vičam ir prova ģimene — gaspažas un pleminīki, kuri

sabraukuši nu Pūlijas, ād mi jim nycynotos, apsmītds

latgalīšu tautas sapeļhētūs gordūs kymusus. Par nu

tautas izsyuktim latim Franckevičs moca šovus plemi-

nīkus Pūlijas augstškolds un ar nabadzeigus zemnīku sa-

nastim uperim barof sev Opoliņkas gaspažas. Tai šis

sutanotajs kungs jau daudzus godus šyuc un izmontoj

Viļakas draudzi. ' Bet kristeigūs goreigd vērseiba apmī-

ryndta nūsaskota uz ceņteigū tautas izmontdtdju, jo tys
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ir lobs aģitators kristeigūs partijai un naatlaideigs pdr-

pūlošonas politikas izvedējs. Te naleidz ni draudzes

lūceklu ziņojumi, ni ari cytas svudzeibas goreigai vēr-

seibai".

Tī „dīva vītinīki", kuri piļsātos ījam augstus deputā-

tu, ministru vai banku direktoru omotus, dzeivoj vēl

lapndk. Jī naudu rīškovom rauš.

Tei poša „Jauno Straume" roksta:

„Vai Alfons Pastors nasajam klot pi deputāta olgas

vēl olgu veiskupa kūrijā kai tos padūmnīks un vai jis bez

tam vēl nasajam, vysus Daugavpils dekāna īnokumus, kas

tafpat iztaisa desmites tyukstūšu? Vai Pastoram nav

breivs dzeivūklis un gotovs golds arciveiskupa kuhņā?

Sajemdams ap 2.000 latu mēnesī (apmāram tik daudz ta-

gad moksoj vysa Latgolas vidējo zemnīka saimisteiba ar

zemi. lūpim un kormim! — K. M.). A. Pastors ir nfipērcs

pat lapnu automobili uz S. jaunkundzes vorda un vyzy-

nojās tagad pa Reigu un jyurmolu capufi kuldams.

Ari Alozs Budže. klot pi deputāta olgas sājam vēl

ūtru olgu kai Daugavpils apriņķa valdes lūceklis, kūpā

pdri par 1.000 latu mēnesī.

Veiskups Jezups Rancāns klot pi deputāta olgas sā-

jam vēl olgu kai saeimas prīšksādātoja bīdris. Bez to,

sājam divas olgas: kai goreigd semināra rektors un pro-

fesors, kas kūpā iztaisa drūši vīn pdri par 2.000 latu

mēnesī.

A. Rancāns klot pi deputāta olgas sājam vēl olgu kai

sīvīšu doktors uz dzelža ceļa, kūpā pdri par 1.000 latu

mēnesī, lai gon ni vīna, ni ūtra pīndkuma kdrteigi na-

var izpildēt.

„Slovonajs" padejds laiku „varuņs" Jukšinskis klot

pi deputāta olgas sājam vēl olgu kai, izpūstētūs apgo-

bolu kongresa prīšksādātdjs un centrālos zemes īrei-

ceibas 'komitejas lūceķlis, kas kūpā taipat iztaisa pori par

1.000 latu mēnesī. r*} **ļv
Un kur tad palyka slovonajs «ekonomists," Staņis-

lavs .Kambala un dekāns Sfukels, kuri par vairokim

miljonim rubļu pērk kuģus un valdk tūs sleic3>noj (lai
sajemt apdrūšindšonas naudu — strahovku. — K. M.)?
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Vai šī miljoni nav izpumpēti nu nabadzeigūs katoļu tau-

tas gon nūdūklu, gon uperu ceļā?"

Bet bazneickungi na tikai poši dzeivoj zaļas dīnas.

rauš miljonus un pērk muižas. Jī ar montu un bogoteibu

apgodoj ari šovus rodus un vysus, kas ap jim laizās.

Te bvus vēl vīns rakstureigs pīmārs. 1934. g. 15.

aprilī Latvijas laikrokstā: «Sociāldemokrāts" beja īvī-

tota kaida Latgolas zemnīka korespondence. «22. mar-

tā, — skaitam itymā korespondencē, — centrālā zemes

īreiceibas komitejā ar kristeigūs „svātū" rūku tyka pīš-
kērts Saidu azars, Zvērgzdīnes pogostā, kristeigūs
dekāna Samuša tāvam Steponam Samušam. Itū azaru

beja pīprasejuši 7 Saidu cīma mozzemnīki un bezzemnī-

ki, bet jūs lyugumu kristeigī valdinīki nūraidēja. Tagad
šī nabadzeigī zemnīki navarēs pat azarā yudini smelt
bez Samuša atloves. Pats Samušs ir vīns nu tureigo-
kim Zvērgzdīnes pogosta zemnīkim. Jo dāls ir Ilūkstes

apriņķa dekāns, kur ari sājam lobus īnokumus.

Dažus godus atpakaļ kristeigī pīškei're Cyskoda

azaru (Ružinas pogostā) veiskupa kūrijai, bet symtus

Ružinas, Beloglazovkas un Cysķoda cīma bezzemnīku

un seikzemnīku atstoja tukšā. Tagad apleicejī zemnīki

itymā azarā nadreikst pat ar makšeri gyut zivs, jo

Cyskoda bazneickungs Tomašunas azaru ir izrentējs
kaMam Vlasovam, kurs tagad ari sājam vysus lobu-

mus".

Tai dzeivoj un laupa tautas montu tī cylvāki, kuri uz

kotra styura sauc un līlej sevi par „dīva kolpirn" un

„Krystus vītnīkim".

Ticeigī sōc dumpōtīs.

Pādejā laikā Latvijas presē atstostēti daudz gadēju-
mi, kur nu pacīteibas izvastos ticeigūs masas sokušas

dumpotīs pret bazneickungim. Rakstureigokajs gadē-

jums ir 1933 g. vosorā nūtykušo Viļakas draudzes sasa-

ceļšona pret dekānu Franckeviču.

«Jaunākas Ziņas" aproksta Viļakas draudzes dumpi

tai:
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„Pādejos nedēlos Viļakas draudzē nūtvka vairāki in-

cidenti. Draudzes osā uzastāšona pret bazneickungu
Franckeviču nav najaušeiba. Jau seņ gāja volīidas, ka

draudzes gona privāto dzeive nav tik navainojama, kai

tū prosa katoļu bazneicas svāto dogma. Runāja par

slapynu saimi, par vairdkim bārnim, kū bazneickungs
uzturūt. Franckeviča mdjā biži bejušas radzamas skai-

stas sīvītes, kas devs pamatu nagleitom volūdom. Vo-

sorā pi Franckeviča nu Pūlijas īsaroda kaida jaunkun-
dze un prāvs puika. Franckevičs pats ir pūls un Pūlijas

pavalstnīks. Draudzē jis dorbojās nu 1925. goda. Zem-

nīki Franckeviča darbeibā saskatēja ari porpūļošonas

tendences. Tys radēja pret Franckeviču vvspāreju na-

uzticeibu. Ryugtums sevišķi pasavairdja, kad Francke-

vičs uzlyka draudzei papyldu nūdūklus, kurus pīdzyna,
izlītddams vysu sovu varu. Agrok zemnīki moksdja gar-
ens pēc gektaru daudzuma, bet Franckevičs pīprasēja
vēļ golvas naudu nu vysim draudzes lūceklim. Leidzekli

asūt vajadzeigi bazneicas remontam. Nūdūkli tyka mok-

sdti, bet bazneicas remonts leidz šam nav sākts".

Vyss tys beja pdrpiļdējs draudzes paciteibas māru

un jei vysa sasacēle pret Franckeviču un pīprasēja jā
aizīšonu. Citētā rokstā toļok skaitam:

„Kluseibā nosdtajs ryugtums izalauze uz oru un 6.

augustā draudze atklāti izsacēja na tikai naapmīryndju-

mu, bet ari nycynošonu pret Franckevičū, aizskārāt ari

jd privātū dzeivi. Pi bazneickunga mdjas atskanēja sau-

cīni, lai jis syuta uz Pūliju sovas sīvas un lai atdūd baz-

neicas atslāgas. Nedēlu vāldk atsakdrtdja tys pat, bet

jau daudz osokā veidā. Franckevičs lyudze aizsardzeibu

nu policijas un aizsorgim".

Vysi Franckeviča dorbi beja labi zvnomi veiskupa

kūrijā un jei jūs pylnā mārā atbalstēja. Tū līcynoj tālā-
kajs stāstējums:

„Pagājušū svātdīn Viļakā īsaroda nu Reigas katālu

kūrijas lūceklis Strelevičs un dekāns Grišans nu Rēzek-

nes, lai nuskaidrāt nasaskaņu īmeslus. Bet ari jim un-

cēs pīdzeivāt napateikamu pārsteigumu. Dekāns Gri-

šans mdceibā nūrādēja, ka naidu storp draudzi un jās

goreigū tāvu kurynojūt komunisti un progresisti, un rau-
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dzēja attaisnot (!) Franckeviču. Bazneiconi soka prote-
stēt un sauce, lai nu ambonejas narunoj napatīseibu. Sa-

sacēle apjukums un draudze atstāja bazneicu".

Itys nūtykums līcynoj, ka Latgolas dorba lauds soc

raisētīs vaļā nu sutanotūs tymsūņu un izsyucēju glumim

teiklym. Masu apzineibas augšonas cels ir lūti gryuts

un leikumains. Šausmeigas fašistiskās reakcijas apstāk-
)ūs, kad kotrys breivajs un kulturalajs vārds ir īdzeits

dzijā pagreidē, kad vysa politiskā vara un jaunotnēs

audzynāšona naaprūbežāti atsarūn bazneickungu rū-

ķos, — itaidūs apstākļus ceina pret klerikalizmu un

kristeigū tymsūneibu ir orkārteigā mārā apgryutynota.

Tūmār, ar šķiru ceiņas atteisteibu un sasaosynāšonu
Latgolā, sasaosynoj un sāc pljemt aktīvas formas ari

masu naids pret bazneicu un bazneickungim. Latgolas

apspīstās masas arvīn vairāk sāc saprast, ka ceina pret

izsyukšonu un buržuāzijas kundzeibu naizbāgami ītver

sevī ari ceiņu pret šās kundzeibas sorgotoju — baznei-

Kolonijas stōvūklī.

Latvijas buržuāzijas izaturēšona pret Latgolu lelā

mārā atgādynoj koloniālu eksploataciju un apspīsšonu.
Ekonomiskā laukā atzeimojami taidi rakstureigākī

momenti. Par agrārās reformas vīnpuseigu izvesšonu

jau runāts atteiceigā nūdalā. Te tikai vēl reizi jāpastrei-

poj, ka lobokos zemes, muižu centri un dažaidi ryupnī-

ceibas uzjāmumi Latgolā lelā skaitā tyka pīškērti latvī-

šim — boltās armijas vērsnīkim, činovnīkim v. c. Lat-

vijā pīškiramos jaunsaimisteibas plateiba beja 22 gekta-

ri, bet Latgolā — tikai 15 gektari.

Tyulen pēc Latvijas nūsadybynāšonas īsasāka siste-

mātiska Latgolas lobokūs mežu izcērsšona un pordūšona

uz Angliju. Lobākī byuvkūku meži, skaistākos Latgolas

ūzula berzes dažūs godūs porsavērte par calmoju lau-

ku. Latgolas zemnīkim pīdarušī meži pa jyuru aizleigo-

ja uz Angliju. Miljonus latu par jim sovās kešos ībāze

Latvijas un ari Latgolas buržuāzija. Latgolas mežu sis-
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tematiska izeērsšona vērs vysom normom nūtyka un

vel tagad nūteik taidūs apstoklūs, kad Latgolā zemnīkim

tryukst byuvkūku, tryukst pat žogoru dēl cepļa kuryno-
šonas. Samārā ar Vydzemi un Ķūrzemi Latgolā vīnmār

beja nabadzeigoka ar mežim. Latvijas laikā ir izcērsti

un izpūstēti pādejī lelokī Latgolas meža masivi.

Dēļ Latvijas lauku buržuāzijas nabadzeigo, bobulei-

gd un seikzemnīciskd Latgolā ir naizsmeļams kolpu,

kolpyunu, grdvraču, dažaidu amatnīku un gonu plāts.
Tei ir kapitālistiskos Latvijas lauksaimisteibas rezerves

armija. Jo Latvijas kulaku sātos stov lapnas mdjas —

tys ir Latgolas burlaku-amatnīku, dēļu grīzēju, budav-

nīku un myurnīku dorbs. Jo Latvijas kulaku lauki ir

izgrovoti, labi nūsausynotas pūraiņos vītas un īreikota

drenāža, tad drūsi var sacēt, ka tur na vīnu vīn vosoru

ir līkuši mugoru Kaunatas, Ondrupīnes, Bukmuižas un

cytu pogostu grdvrači. Jo Latvijas kulaka laukūs gonās

desmit, divdesmit un vairok labi kūptu slaucamās gūvu,

tad lelu daļu nu tim lūpu pulkim gona osoras reidams

nu tolos Latgolas atbraukušais ganeuš. Itūs lūpu pulkus
vēl pyrms saules lēkšonas un labi ilgi pēc jds nūrītēšo-

nas kūp kolpyune-latgalīte. Latvijas kulaku laukūs za-

lojūšī zaltainī kvīši tai zaloj lelā mārā tamdēļ, ka tur

ir īguldēts nū jim apspīstd un nycyndtd „čangaļa"

dorbs, pyules un svīdri.

Un par vysu tū Latgolas laukstrddnīks, amatnīks un

grdvracs sājam nīceigu atolgdjumu, tik nīceigu, ka tik-

kū pats spēj kojas vilkt, narunojūt jau par paleidzēšonu

cīmā palykušajai saimei. Kolpu olģas Latvijā, kai jau

redzējām, vyspdr ir lūti zarnas. Bet latgalīšim Latvijas
kulaki moksoj vēļ mozdkas par caurmārā videjom

olgom. Latvijas kulaki izmontoj latgalīšu kolpu zamdkū

attcisteibas līmini, brīsmeigū nabadzeibu un — moksoj

jim zamdku olgu. Pošā Latgolā laukstrddnīku olgas par

20—30 un vairok procentim ir zamdkas nakai Latvijā.

Latvijas kulaks, pījemdams dorbā latgalīti, „leidzynojās"

pa Latgolas un na vys Latvijas laukstrddnīku olgom.
Zamds olgas un leld izsyukšona Latgolā izskaidrojama

ar miļzeigom dorba spāka ar drkorteigu bez-

dorbu un īdzeivdtdju nabadzeibu.
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Vārdu sokūt, dēļ Latvijas kulakim Latgolā ir breivs,
bodā mērstušs un sakarā ar tū — lāts un paklauseigs
dorba spāks, vasaļa rezerves armija. Itū armiju var iz-

svukt pēc patvkas. Ari ar izmēršonu pagaidām var na-

sarēkinot. Latvijas palākī baroni labi zyna, ka Latgolā
ir pīcas-sešas reizes vairok dorba grybātoju nakai jī
vīnā vosorā var izlītot. Uz ito poša pamata ari atsatei-

sta Latvijas kulaceibā kaidreizejūs Āfrikas sudobra rok-

tuvu vērgu saiminīka psiholoģija: „Nūsprāgs vīns. —

vītā bytis divi".

Latgolas kolps pi Latvijas palāko barona napazeist
ni svātdīnu, ni kaidu cytu atpyutas dīnu. Bareibu jam

dūd vysslyktokū. „Jis tak sovā sātā nav redzējs niko

loboka", — pībylst kulaka jaunkundzeite, snāgdama uz

golda zylu putru. Tai nu latgalīša-kolpa teik izsyukta

na tikai Latvijas lauksaimisteibā „parosto" vērsvērteiba,
bet ari, jo tai var sacēt, — vērspeļņa kai nu koloniju
vērga.

Nav breinums, ka taida divkdrteiga izsyukšona na-

vīnam vīn kolpam, kolpyunei vai gonam atjam pādejū
veseleibu. Cik daudz nav gadējīs pošā vosoras dorba

laikā Latgolas pussakrytušajā ustobā redzēt uz lovas

guļam izbālējušu stovu. Uz vaicājumu, kas nūtics, kam-

dēļ dorba laikā nikā nadora, skaņ atbiļde:
— Latvija pamešu veseleibu!

Strādājūt bez kaidas dorba aizsardzeibas un medici-

niskas paleidzeibas, Latvijas kulaku vērgi dreiži vīn sa-

beidz sovu veseleibu. Pēc nūstrādotās vosoras kaidreiz

spēceigajs jauneklis uz cīmu atsagrīž kai salauzts vecs.

Grāvracs jau pēc dažom taidom vosorom navar pastai-
gāt aiz reimatizma. Sas!ymušū laukstrādnīku vai amat-

nīku palākajs barons izmat nu sātas kai sprāgstūšu su-

ni. „Myusim slymu navajag, — pītiks vasalūs", — skan

kunga „pādejajs sveicīņs" leidz golam izsyuktajam un

tagad padzeitajam kolpam.
Nu Latgolas teik pumpēti leidzekli ar lelūs nūdūklu,

porādu procentu un dažaidu nūdavu paleidzeibu. Atpa-

kaļ Latgolā itī leidzekli naīt. Tī aizīt kara gatavošonas

vajadzeibom un lelām kulaku pīmoksom par švīkstu,

bekonu v. t. t. Pīmāram, nu svīksta pīmoksom Latgolā,
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un ari — tikai Latgolas kulaceiba, sājam tikai 5 pro-
centi (vīnu divdasmvtū daļu). 95 procenti palīk Latvi-

jas palākīm baronim.

Ari politiska un kulturāla lauka Latvijas buržuāzija
pīkūp Latgolā kolonizatorisku politiku.

Vyss valsts īstožu aparāts Latgolā atsarūn golvonā
kortā latvīšu fašistu rūķos. Pat pogostu valdēs bīži vīn

par činovnīkim sēd latvīši. Vvsas valsts un lelā mārā

ari pašvaldeibas īstožu lītas teik kārtotas latgalīšim

nasaprūtamā latvīšu volūdā. Dažaidu īstāžu činovnīkl,
kad latgalīts grīžās pi jim kaidā darēšonā, jū izmēdej

un izsmej. Vvspār, latvīši-činovnīki izatur Latgolā kai

«augstākās rasas" prīškstovi.
Skolas Latgolā ari lelā mārā atsarūn latvīšu inspek-

toru un školātāju rūkās. Uz Latgolu, kai jau uz „tymsu

un nakuļturalu zemi" nivīns latvīts labprāt nagryb
braukt. Tamdēļ uz Latgolu teik syutēti dažaidi pat lat-

vīšu buržuāzijai nadereigi un bīži — izvyrtuši elementi.

Jūs rūkās tad teik ari nūdūts svareigajs tautas izglei-
teibas un bārnu audzynāšonas dorbs. Tur, kur latvīts ir

par školātāju — latgalīšu bārnus spīž runāt latvīšu vo-

lūdā jau nu pyrmā māceibas goda. Mātes volūdu školā-

tājs-latvīts izsmej un izzūboj tai pat, kai tū darēja kē-

neņa laikā „eistūs krīvu ļaužu" školātājs.

Vēl gryutākūs par latgalīšim apstākļūs atsarūn Lat-

golā dzeivājūšī krīvi, pūli, ebreji, boltkrīvi v. c. mozā-

kumtauteibas. Latvīšu un bīži pat latgalīšu činovnīki

„principa dēl" atsasoka runāt krīvu volūdā un spīž krī-

vu dorba lauds meklēt tulkus. Nacionālajai izsmīšonai

tautiskī varas veiri nazyna nikaidu rūbežu.

Ļūti bīži Latgolas partiju sovstarpejā polemikā izpeld

uz augšu vīns, ūtrys raksturei'gs fakts par Latgolas dor-

ba laužu pošreizejū stāvūkli un kolonialū izsyukšonu.

1933. g. 15. decembra «Jaunās Straumes" numurā Je-

zups Trasuns īvītājs garāku rokstu: «Latgolas politikas
mikrēslī".

«Latvija leidz šam dominēja, — skaitam itymā rok-

sta, — manteigūs apryndu, politiskūs kliķu un šaura

Baltijas nūvoda politika. Šei politika prašēja un šudiņ

prosa nu tautas (Latgolu īskaitūt) lelus symtus miljonu.
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Bet kūpejū valsts īnokumu nūvītoj verūtīs ņēč to, kurā
vītā stvproks saimistiskajs kulaks. Taidā kortā Kurze-

mes un Vvdzemes naudeigokī slāni, taipat lēlī cyttau-

tīšu tērgotoji un privātryupnīki profitēja, īsadzeivoja
un nagarā laika spreidī īmontāja miljonu vērteibas, bet

Latgolā, kas par 90 procentim sastāv nu teiras naba-

dzeibas, arvīn dziļāk stvga naspākā. Šei vīnpuseigo,
valstiski napīdūdamā (!) un nataisneigd tendence turpv-

nojās vysus šūs 15 godus".

Runojut par zemes dalešonu, Trasuns toļok turpv-

noj:
j

„Tei tendence spylgti izapaude jau pi zemes refor-

mas izvesšonas, kad vysas valsts bogoteibu daļēja pa

galvenom, un vysus apdalēja, tikai 85 proc. nu Latgo-
las eistajim zemes pīprasētojim atstāja pi vīnom ce-

reibom...

Gojīns pret Latgolu palyka arvīnu nūteiktoks un

bezkauneigoks, cikam golu golā mes nūndcem leidz piļ-
neigam tagadējam pamyrumam.

Tys, kū mes pordzeivojam pošlaik, ir krūns vysam

augšok teiktam. Nav izslāgts, ka mes pīdzeivojam vēl

trokokus apstākļus. Bet pīejūt pi vysom lītom ar salei-

dzynājūšu mārauklu, ir jāsoka jau šudiņ, ka tālāk vairs

nav kur īt, jā tik aplaista un pazamynāta Latgolā vēl
nikod nav bejuse".

Prūtarns, Trasuns vysu tū roksta na jau tamdēļ, ka

grybātu Latgolas tryuceigom masom parādēt patīsū

izeju un ceļu. kas vad ārā nu Latvijas un Latgolas

buržuāzijas divkāršas izsyukšonas. Jis pats mynātā
rokstā pastreipoj, ka runoj par vysu tū izejūt nu „vai-
stiskom interesēm" un „vaļsts drūšeibas". Jezupa' Tra-

suna patīsajs uzdavums ari itymā gadējumā ir — pakal-

peigi signalizēt Latvijas buržuāzijai par tom revolucio-

narom brīsmem. kaidas jai draud nu Latgolas dorba

masom. Bez tam, kotram, kas koč daudz moz pazeist

Latvijas politiskā dzeivi, zynoms, ka pats Jezups Tra-

suns un vysas tās partijas, kuras jis Latvijas pastāvē-
šonas godūs ir organizējs, vīnmār ir atbalstējušas kotru

Latvijas un Latgolas lelburžuazijas sūli, kas veicynāja

un pastyprynāja Latgolas strādnīku un nabadzeigūs
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zemnīku izsvukšbnu. Jo tagad itvs Latgolas varas veirs

raud krokodila osoras par galeigā nabadzeibā, pūstā un

vērdzeibā īgrvustūs Latgolas dorba laužu liktini, tad

tys ir tamdēļ, ka jis beistās pazaudēt sovu īspaidu ar jo

poša leidzdaleibu izmūcētajds masos.

Leidz ar Trasunu progresistim ari porejos Latgolas

buržujiskos partijas — kristeigī, demzemci, krīvu kali-

stratovīši v. c. — vysus Latvijas pastdvēšonas godus ir

uzticeigi kolpojuši Latvijas lelburžuazijai. Par itū kol-

pošonu Latvijas kapitālisti un pi valsts styures pastatētī

lelspekulanti deve jim syltas vīteņas, dažaidu īneseigu

uzjāmumu akcijas, miljonim lelus naatmoksojamūs pa-

bolstus un aizdavumus. Skanūši lati, bankas un mui-

žas — taida ir tei moksa, par kuru Latgolas koloniza-

tori un izsyucēji nūpērka sev latgalīšu buržujiskūs par-

tiju uzticeigu kolpdšonu. Latvijas un Latgolas buržuāzi-

jas intereses vysur un vīnmār ir kūpejas un nadolamas.

Vīneigi ar Latvijas buržuāzijas atbolstu, ar jds radētū

policejiskū aparātu, spīgu teiklu v. t. t. ari Latgolas

buržuāzija pagaidām vēl spēj nūsaturēt pi varas un

syukt dorba laužu svīdrus un asni. Dorba laužu laupē-
šonas un izsyukšonas vaicojumā Latgolas buržuāzijai

nav dūmstarpeibu ar Latvijas buržuāziju. Jo kaidas

dūmstarpeibas- ir, tad tos ir vīneigi vaicojumā par dor-

ba laužu svīdru un nūplāstds odas dalēšonu. Laupa jī

kūpā un lobā saskaņā. Bet plēšās vīneigi par tū, ka

kotrys gryb dabot leloku un gorddku gobolu.

Ar nacionālos demagogijas paleidzeibu Latgolas par-

tijas, vysi tī Trasuni, Rubuli un Rancāni, kotrys ceņšās

pdrvilkt masas sovā pusē, pajemt sovas partijas īspai-

dā. Bet jī vysi kūpā un vīndti uzastdj pret apspīstūs

masu augūšu revolucionarū kusteibu. Par sovu golvo-
nū uzdavumu jī stota — atvilkt masas nu revolucionā-

ros šķiru ceiņas, augūšu masu namīru nūgrīzt buržuā-

zijai nakaiteigā gultnē un pošas itos masas izstumt uz

fašizma atbalstēšonas ceļa. Taišni dēl ito sasnēgšonas

jī vysi spēlej dorblaužu „aizstdvu" lūmu.

Ari 15. maja apvārzums Latvijā nūtyka ar Latgolas

partiju zinu un pīkrisšonu. Tagad vysas itos partijas
lūka šovus ceļus diktatora Ulmaņa prīškā. Jds aktivi
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paleidz Latvijas fašistim reikot pošreiz Latgolā notei-

kušos cvlvāku medeibas, arestēt svmtus un symtus

strodnīku un nabadzeigūs zemnīku. Jās leidz golam ir

un palīk uzticeigas Latvijas lelburžuazijai un fašistim.

Latvijas fašistiskos lelburžuāzijas gojīņs pret Latgo-
lu pošreiz soc pījemt eistas nacionālas izarēkinošonas

raksturu. Fašistu un spīgu bandas Latgolā reikojās kai

Āfrikas kolonijā.

Latvijas fašisti naslēp šovus mērķus Latgolā. Jī at-

klāti slūdvnoj Latgolas porlatviskošonu un vvsu latga-
līšu tautas īpatneibu apspīsšonu, iztmcēšonu, ar korstu

dzelzi izdadzynošonu. Latvijas lelburžuazijas nūlyuks:

pakļaut Latgolu zam fašistiskūs kulaku ašņainā papīža,

nūžnaugt tur naparosti strauji augūšū un nūsastypry-

nojūšū revolucionāru kusteibu, padarēt Latgolu par

piļneigu Latvijas koloniju un Latgolas dorba lauds —

par Latvijas palākūs baronu paklauseigim vērgim. Bei-

dzāt — intervences karā pret SPRS izlītot Latgolu kai

kara placdarmu. ■■jkfizi&&&

Bet Latvijas fašistiski laupētoji sprīž un lem bez

eisto saiminīka — Latgolas dorba masu ziņas. Ar re-

volucionāros kusteibas atteistēšonu un sova vodūņa —

kompartijas ryndu styprynošonu Latgolas pilsātu un

lauku apspīstos masas gatavoj Latvijas fašizmam cīnei-

gu atbildi.

Taids, eisumā ir Latgolas lauku dorba laužu sto-

vūklis. Nabadzeibā, tryukums, bods, divkor§ā kungu

vērdzeiba un pilneiga bcztīseiba — vot kaids ir Latgo-
las kolpa, bobuļa un nabadzeigo zemnīka liktiņs.

„Ja, josoka, — roksta avīzē „Latvis" kaids latvīts —

Latgolas apceļotājs, — kū radžam Latgolā, Krīvijas

pīrūbežas jūslā, tad jāatbild: pagaidām vel vyss „pa

vācam". Izdalētos vīnsātas, kai vīntuli cysu punduri,

izkaisētas bez nūteiktas kārteibas. Nivīna kūceņa, ni

krvumeņa, vēl vīnmār smiļkts vējā grīžās ap pakšim,
kur bosom kojom bārni rušinojās bez pīsavēršonas.

Pa vācam vēl daudz mājom škūrstynu vītā māla un

čuguna pūdu dybyni, nu kurim dyumi grīžās pa cysu

jumtim. Pa vācam vēl daudz vītās sīvītes puSkažuce-
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ņūs ar bosom kdjom stum lemesi, paleidzēdamas ntī-

vorgušajam zirdzeņam. Veiri, spēceigokī dāly un meitas

dūdās pavasarūs dorbu un laimi meklēt uz „bogotū
Kūrzemeiti"

:
Ar itim gdju putnim'tagad stacijas un vil-

cini porpildēti".

Un vot, itymā vērdzeibas jyugā vaidēdams, kai pa

tymsu taukstēdamīs, soc celtīs uz revolucionārā šķiru

ceiņu Latgolas kolps, burlaks, bobuļs un nabadzeigajs
zemnīks.

Fašistiskajs terors un šķiru ceiņa.

Grvutūs, naparosti gryutūs apstoklūs nūteik Latvijas
un Latgolas strodnīku un nabadzeigūs zemnīku ceina

pret kapitālistiskā izsyukšonu, ceina par buržujiski-
fašistiskos diktatūras gozšonu un Padūm'u Latvijas un

Latgolas nūdybyndšonu.

Lai salauzt strddnīku un vysu pilsātu un lauku ap-

spīstūs ceiņu par revolucionāru izeju nu krīzes, buržuā-

zija laiž dorbā vysnaganteigdkds fašistisko terora me-

todes.

Strddnīku un dorba zemnīku vodūņs — Latvijas
komunistisko partija jau nu Boltlatvijas pyrmds pastd-

vēšonas dīnas ir nalegala; īdzeita dziļā pagreidē, jei

dorbojās slapyni. Taipat ir nalegala ari strddnīku un na-

badzeigūs zemnīku jaundtnes vodūņs — Latvijas ko-

munistiskos jaundtnes savīneiba. Nalegala^- ir pat

MOPR'a organizācija, kura stota par sovu uzdavumu

snēgt paleidzeibu boltd terora vojdtim revolucionarim.

Pyrms dažim godim Latvijas buržuāzija likvidēja pāde-

jos legālos Latvijas strddnīku organizācijas — kreisos

orūdb.īdreibas. Vdrdu sokūt, Latvijā (leidz ar tū, prū-

tarns, ari Latgolā) ir nūžņaugtas vysas kreisos strodnī-

ceibas organizācijas. Kreisim, apzineigim, revoluciona-

rim strddnīkim un zemnīkim atjemta pādējd īspēja or-

ganizētīs, dybyndt sovas šķiras organizācijas. Nūlīgtas

pat strddnīku kulturālos organizācijas. Tai tys beja vēl

tai saucamos «demokrātijas" apstoklūs, pyrms 15. maja

fašistisko apvārzuma.
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Latvijas buržuāzija nūgoja tik toli, ka soka izdūt

tīšai un bozt cītumūs Latvijas revolucionārus strodnīku

un zemnīku īvālātūs prīškstovus — saeimas deputātus.
7 strodnīku-zemnīku frakcijas deputāti vēl pyrms ap-

vārzuma tyka ībozti cītumā un vairoki beja spīsti emi-

grēt nu Latvijas.

Un vyss tys nūtyka nasaverūt uz tū, ka Latvijas

pamatlykumūs, tai saucamā satversmē, vysim īdzeivo-

tojim deklarētas vīnleidzeigas organizēšonos breiveibas.

Itos deklarācijas par «vīnleidzeibu" Latvijas buržuāzi-

jai sovā laikā vajadzeigas dēl masu apmonēšonas
un jūs atraušonas nu revolucionāros ceiņas.

Tys pat ir Jlri ar cytom Latvijas buržuāzijas uzva-

ras pyrmos -aīnos deklarētom breiveibom: pulcēšonSs,

preses v. c. Apzineigī strodnīki jau pyrms apvārzuma

nadreikstēja izdūt na tikai avīzes, bet pat vīnkoršu

lapeņu vai Vyss tys beja voldušūs šķiru

partiju un voldušūs šķiru sulaiņu — sociāldemokrātu

naatjemamo privilēģija. Demokrātija, breiveiba un vysas

cytas lobos lītas «demokrātiskajā" Latvijā beja vīneigi

dēl voldūšos buržuāzijas. Jai beja breiveiba — apspīst,

izsyukt un vdrdzyndt masas. Bet itom masom — nikaidas

breiveibas, nikaidu tīseibu un, prīškrūceibu, nikaidu

īspēju.

Par pīdareibu pi kompartijas, komjaunsavīneibas un

MOPR'a strodnīkim un zemnīkim agrok Latvijas tīšas

deve pa 6—B godi katorgas. Bet saskaņā ar 1933. godā
1. augustā izdūtū lykumu, par pīdareibu pi augšā my-

nātom organizacijom, var dūt leidz 22 godim katorgas.

Katorgā teik tīsoti pat napylngadeigi jaunekli, gondreiž

bārni. Pīteik politiskos porvaldes (tai saucās Latvijas

žandarmērija) aģenta līceibas, lai tīsa strodnīku vai

zemnīku ar vīglu rūku īgrvustu uz ilgim godim cītumā.

Kompartijas nalegalajs uzsaukums vai avīze fašistiskai

tīšai ir pīteikūšs pīrodējums, ka tys, pi ko šī izdavumi

atrosti, sastov kompartijā.

Kotra strodnīku un zemnīku sasapulcēšonos , teik

kvalificēta kai komunistu sapulce, par kuru var nūtīsot

katorgā. Ir pat taidi gadējumi, kur par radioaparāta
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īreikdšonu un Padūm'u Savīneibas radiostaciju klausēšo-

nūs arestej un nūtīsoj katorgā. Tai 1932. g. sokumā Kau-

natu pogostā tvka arestēti vairoki desmiti dorba zem-

nīku. Kai golvonajs apvainojums beja tys, ka Goļantu
cīmā pi Kazmera un Pranča Zeimalim bejs īreikots radio

aparāts. Pa vaļas breižim gdjuši klausētīs radio Go-

ļontu un cvtu cīmu kaimiņi. 1934. g. sokumā itymā lītā

beja tīsa un „vaineigī" — radio aparāta turātoji — obeji
Zeimali un vairoki radio klausētoji tyka nūtīsoti ar 5—6

godi katorgā kotrys. Nasen Latvijas avīzes ziņoja par

leidzeigim arestim Ilūkstes apriņķī. Arestēts kaids sko-

lotojs — radio īvedējs un vairoki apleicejī zemnīki —

radio klausētoji. Arestēti nūdūti tīšai par pīdareibu pi

nalegalos komunistiskos partijas.

Latgolā pādejūs godūs fašistiska js terors pījam tei-

šam masu raksturu. Politisko porvalde izkrota vasaļus

cīmus, vasaļus pogostus. Arestej desmitus un symtus

nabadzeigūs un videjūs zemnīku.

Taidas cylvāku medeibas sareikoja Rēzeknes rajona

politiskos porvaldes aģenti, pīmāram, 1932. goda soku-

mā Kaunatu un Bēržgaļa pogostūs. Kotrā pogostā tyka
izkratēti vasaly cīmi. Arestēja kotrā pogostā pa 20—30

nabadzeigūs un videjūs zemnīku. Daudzim nu arestētim

„pīšiva" lītas un nūtīsoja uz 5—6 un 8 godim spaidu dor-

būs (katorgā). 1932. g. beigos obejūs mynātūs pogostūs

masu kratēšonas un aresti atsakdrtdja ar vēl leloku bor-

gumu. Bēržgaļa pogostā 1932. g. decembra

beigos tyka izkratēti vairok kai 100 zemnīku. Obūs po-

gostūs nūtyka masu aresti. Sevišķi nyknu masu teroru

fašisti pīlītoj tymūs pogostūs, kuri pīīt pi poša Padūm'u

Savīneibas rūbeža. Vordu sokut, Latgolā pošreiz nav

gondreiž ni vīna pogosta, kur nabyutu politiskus arestē-

tūs, nu kura leloks vai mozoks skaits dorba zemnīku

nasādātu .cītumā un nabyutu nūtīsoti katorga.

Pādejūs godūs vysa Latgolā teik turata zam sistemā-

tiska terora. Ir taida īdzeivdtdju dala (aktivdkī un ap-

zineigdkī nabadzeigī un videjī zemnīki), kura napdr-

traukti, vairokas reizes godā, teik krateta un uz ilgoku

yai eisdku laiku arestēta.
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Sovā terora politikā politisko pārvalde cīmā atsaspīž

uz vltejim kulakim un par naudu nūpērktim danesējim

vai, kai jūs Latgolā sauc, — „latnīkim". Itim „latnīkim"

politiskā pārvalde moksoj „nu golvom". Par kotru iz-

ušņotū un nūdūtū revolucionarū zemnīku — dūd dažus

LItUS.

„Latnīkūs" parosti kolpoj kulaku dālv, dažaidi pagry-

muši un nūzīdzeigi cīma elementi un kotrā ziņā pogosta
— bazneickungs un bīži ari vītejī školā-

■ āji. Itī pādejī nūdevēju lūmu pvlda gon na par latim.

bet par daudz prāvākim un „seitākim" kvmūsim: syltu
vīteņu (omotu), pīškērtū muižas centru v. t. t.

Dažaidās provokācijās un nūdeveibās Latgolas sko-

lotāju lūma sevišķi izacel pādejūs godūs. Tys ir vēstu-

risks fakts, ka myusu partijas nalegalī lauku darbinīki

«beistamūs vītu" ailē kūpā ar pogosta valdi un kārteib-

nīka dzeives vītu īskaita ari vītejū školu. Te es nikaidā

ziņā nagrybu mest apvaiņājumu vysim bez izjāmuma

Latgolas školātājim. Tys byutu vīnkārši napareizi.

Storp Latgolas školātājim ir daudz gūdēigu un teiru cyl-

vāku, kurus ni par kaidu naudu buržuāzijai un fašistim

naizadūd pīlabynāt un nūpērkt. Bet tūmār ņanūlīdzams

fakts, ka taidu školātāju skaits napārtraukti sasamozv-

noj, patīseibā sokūt — teik samozynāts. Pedagoģiskos

institūtus laun nūbeigt tikai tim jaunīšim, kuri fašistim

ir pilneigi uztycami — sovi cylvāki. Par školātājim teik

pījemti tikai tī, kurim ir politiskās pārvaldes labvēleiga

atestācija un kaida īspaideiga politiskos partijas veira

rekomendācija. Par mozākom aizdūmom vacī školātāji
teik atlaisti un īmasti lelajā bezdarbnīku armijā. Jūs

vītā inspektors sādynoj „pārbaudētus" buržnjiski-

fašistiskūs partiju „krystdālus" un politiskās pārvaldes

spīgus. Tai Latgolas škola nu tautas izgleiteibas un

kultūras centra teik porvārsta par tautas izspīģāšonas,

provokāciju un denunciācijas centru.

Taidus spīgošonas un nūdeveibas „kulturas" nesējus
kai Bēržgala skolotājs Simanovičs, bej. Stolarovas sko-

lotājs un tagadejajs Latgolas pedagoģisko žurnāla „Lat-

skola" redaktors Apels, Stolarovas školātājs
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Škinčs, — kai trokus suņus pazeist kotrvs apkortnes
zemnīks.

Vysi itī nateirī subjekti par možāku vai leloku cenu

pērkami Judaši, kai glumas čvuškas lūžnoj pa naktim ap

nabadzeigūs zemnīku un bobulu lūgim: izūšnoj, vai nav

kas atgojs, kas teik runāts, kū kuru vokor un nakti dora

aizdūmos turātajs v. t. t. Vvsas itos par latu pērkamos
dvēseles un jūs zamiskūs nakts dorbus ar „svātim ele-

jim" svētej vītejajs „dīva kolps" — bazneickungs.

Latgolas piļsātos un laukūs pādejūs godūs, pyrms fa-

šistisko apvārzuma, tyka arestēti pori par 1.000 cvlvāku.

Latgolas cītumūs caurmārā sēdēja 350 politiskās īslūdzē-

tūs — strodnīku un zemnīku.

Pēc 15. majā nūtykušo fašistisko apvārzuma Latgolā
īsasoce nikod agrok napīdzeivots terors. Pošreiz, kad

teik rakstētas itos rindeņas, Latvijas fašistisko prese zi-

ņoj par kratēšonom un arestim kotrā pogostā, gondreiž

kotrā cīmā. Nūteik nazkas nadzērdāts, ar kū var salei-

dzynot tikai pēc 1905. goda revolūcijas Latvijā nūtvku-

šos masu kratēšonas un arestus, kad cītumūs tyka
īmastas tyukstūšas un tyukstūšas latvīšu" korpu un dor-

ba zemnīku. Apmāram var rēķinot, ka pyrmajā Ulmaņa
diktatūras mēnesī vīnā pošā Latgolā ir arestēti ap
250—300 cylvāku.

Soc pītryukt „normalym" apstāklim caltūs treju Lat-

golas cītumu. Arestētūs strādnīku un zemnīku nūvītā-

šonai teik īreikātas koncentrācijas nūmetnes.

Osuma zina pat «demokrātiskos" Latvijas laika te-

rors pārspēja kēneņa laika teroru.

Pēc strādnīku un zemnīku arestēšonas. politiskās pār-
valdēs jī teik nažēleigi mūceiti un systi. Te byus tikai

pārs pīmāru. 1923. godā arestētūs Rēzeknes un Dau-

gavpils jaunīšus Daugavpils politiskā pārvāļdē syta un

mūcēja leidz nasamanai: puisānim spīde dzymumorganus,

gryustēja pret sīnās ar osumim uz augšu sadzeitom nogT

lomu. t. t. 1926. g. rudinī vēl šausmeigāka mūcēšona

tyka sareikāta Daugavpils politiskā pārvaldē pret Krā-

slovā arestētim 16—17 godus vacim jauneklim. Vīnai

meitinei, komjaunītei, spīgi nūplēse vysas drēbes, izva-

roja jū un pēc tam ar dagūšu papirosu golym dadzynāja
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krvuts un dzvmumorganu. Un tūmār itī zvēri naspēja

izspīsts nu varūneigds komjaunītes ni vīnu atsazeišonas

vdrdu vai sovu bīdru nūdūšonu. Pēc kaida laika itei

bīdrīne nu dylūņa nūmyra. Tymā pat laikā karaveiram

Kitam Daugavpils politiskā porvaldē spīgi ar guni da-

dzynoja kojas un papīžūs dzyna odotas.

Jaunlatgolas apriņķa rūbežsorgi pyrms dažim godim
leidz ndvei nūmūcēja kaidu vītejū nabadzeigū zemnīku

un pēc tam īmete upē. Kad upe izskoloja myrūni uz

krosta, izarddēja, ka jam ir apdadzyndta vysa mīsa un

pilneigi nūst atdadzynoti koju pādi.
Tī ir tikai daži rakstureigoki fakti.

Syt un mūcej revolucionārus ari cītumūs. Tāi 1929.

goda vosorā Daugavpils cītumā tyka sareikotas cītum-

nīku mūcēšonas un sisšonas. Taida pat masu sisšona

tymā pošā cītumā tyka sareikota ari 1930. g. 1. majā.

Gon atsarozdami bendes nogūs, gon stovādami faši-

stiskos tīšas prīškā, Latgolas revolucionāri, strodnīku un

zemnīku prīškstdvi, izatur kai eistim revolucionarinr un

ceinētdjim pīndkās. Tīšos jī atmaskoj buržujiskds īkdr-

tas škiriskū byuteibu, strddnīku un zemnīku vērdzeibu

un apspīsteibu. Nasaverūt uz naizbāgamū taidūs gadē-

jumūs sūda pastypryndšonu, apvaiņdtī revolucionāri sā-

dādami uz apsyudzātūs sūla, aicynoj strddnīkus un zem-

nīkus ceiņā pret apspīdējim. Daudz ir taidu speidūšu

pīmāru.
Taida varūneiba un lela iztureiba ir īspējama tamdēļ,

ka mūcētī un tīsdtī revolucionāri jyut aiz sevis mūstūšds

un ceiņā ejūšds šķiras spāku, jds naizsmelamds revolu-

cionāros enerģijas raisēšonūs vaļā, raušonūs drā. Tam-

dēļ, ka jī jyut un zyna: tei līta, par kuru jī cainējās, $ar
kuru te stdv un īt uz leldm cīsšonom — agri vai vēli, bet

naizbāgami uzvarēs. Ka jei jau uzvar vīnā sastā zemes

lūdes daļā, te pat natdli aiz rūbeža — Sociālistiskus

Padūm'u Republiku Savīneibā. Tamdēļ, ka pasauli ir

Moskova! — kai sācēja b. Dimitrovs. =

Varenas, spēceigas dorba armijas prīškstdvi; tī kas

jau nu mozom dīnom pazeist dorba grvutumu un zyna

svīdrim un osorom mārcātds mainos maizes gordumu, —

tī prūt byut varūni ari tad, kad saslāgti un soltūs myurūs
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īmasti atsarūn šķiras īnaidnīka rūķos. Ērglis ari aiz-

lauztim spornim un krātiņā īmasts — ir un palīk kolnu

ērglis, un nalīc golvu sovu mācētāju prlškā!

Ar šausmeiga fašistiska terora paleidzeibu buržuāzija

rauga salauzt, iznvcvnot revolucionarū kusteibu un itos

kusteibas organizētāju un vadētāju — komunistisko par-

tiju. Bet tys jai navar izadūt un naizadūd.

Un vot, kad kompartija ir idzeita vvsdzilākā pagreidē,

kad revolucionārai strādnīceibai un zemnlceibai ir atjem-

tas padejos ispējas legāli sasapulcēt, izdūt legālu presi,

legāli, atklāti vest sovu propogandu, kad par kotru itai-

das darbeibas mēģinājumu teik dūti godi un godi cītuma

un katorgas, — tad itaidūs mainās fašistiskās reakcijas

apstāklūs šķiras īnaidnīka grupas sāc atteistēt vystro-

kākū aktivitāti. Dažaidu ielāku un možāku „vādūņu"
rūkās atsarūn vysas tos īspējas, kuras vajadzeigas, lai

tikt klāt masom, lai itos masas monēt un atturēt nu re-

volucionāras šķiru ceiņas. Tagadēji fašistiski varas vei-

ri un „vodūni" ar vaļsts naudu olgoj, gon dūdami syltas

vīteņas, gon skaidrā naudā moksādami, symtus sovu aģi-

tatoru un propogandistu. Nu Reigas uz Latgolu kotru

sastdīnas vokoru izbrauc desmiti, un pat symti dažaidu

fašistiskus grupu aģitatoru. Ari agrāk napagāja ni vīns

tērgs, ni vīna lelāka laužu sasalasēšona vysattolākā Lat-

golas styurētī, lai tur naīsarostu vīnas vai ūtras partijas

aģitators. Vēlēšonu vai ari kaidu politisku kampaņu

laikā pi kotras bazneicas dorza, uz kotra Latgolas tērga

laukuma pa vairāki aģitatori nu kotras partijas apstro-

doj zemnīkus. Kristeigūs partijai itymā ziņā ir seviš-

ķa privilēģija: jūs agitatori-bazneickungi vad politisku

aģitāciju tur pat bazneicā nu ambonejas un dīva vārdā

aicvnoj stātīs kristeigūs partijā un klausēt jās liderim.

Bez tam, masu īspaidāšonai kristeigī lūti plaši izlītoj
ari spovedneicu. Pēc vēlēšonom bazneickungs parosti

pi spovedes prosa, par kaidu sarokstu bolsāji. Jo

izarāda, ka spovedejamajs ir nūbolsājs par kaidas cytas

partijas (par kreisū jau nimoz narunojūt!) sarokstu, tad

sācās brīsmeiga lomāšona laužu prīškā. Bīži taidi bolsā-

toji par cytim sarokstim pavysam teik atdzeiti nu spo-
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vedes. Tymsom, fanātiski nuskanotom sīvītem bazneic-

kungi pīdraud ar vysom eļnes gunim.

Policija, aizsorgi un spīgi apsorgoj buržujiskūs partiju
sapulces un arestej kotru strodnīku vai zemnīku, kurs

tik gryb sacēt kaidu vordu pretim.

Kai agrok buržujiskūs partiju, tai tagad fašistiskus

diktatoru rūķos atsarūn ari vysas rakstiskos aģitācijas
īspējas: naudas leidzekli, tipogrāfijas, papeirs, vordu so-

kūt — vyss, kas vajadzeigs dēl avīžu, uzsaukumu, žur-

nālu un gromotu izdūšonas. Vyss itys varenajs aparāts
teik laists dorbā dēl dorba masu monēšonas, kompartijas
un Padūm'u Savīneibas apmalošonas un nūmalnošonas.

Fašistu malym un demagogijai nav rūbežu. Sovu

diktatūru buržuāzija var nūturēt vīneigi ar štyku un ma-

su monēšonas paleidzeibu. Vīneigi tad, jo vīnai daļai

apspīstūs izadūd īstostēt, ka itymā pat īkortā var sasnēgt
lobokus laikus. Vīneigi tad, jo izadūd ar bezkauneigas

demagogijas paleidzeibu aizslēpt buržujiskos diktatūras

eistū bvuteibu; kad izadūd masom īstostēt, ka fašistisko

buržuāzija volda „vysas tautas intereses". Buržuāzija
ir nīceigs tautas mozokums. Tymā dīnā, kad dorba ma-

sas saprass buržujiski-fašistiskos īkdrtas eistū bvutei-
bu — beigsīs buržuāzijas diktatūra, masas nūslaucēs jū
nu zemes vērsa. Vot kamdēļ buržuāzija spēj nūsaturēt

pi varas vīneigi ar nvkna fašistiska terora un naapvaldē-
tas masu monēšonas un demagogijas paleidzeibu.

Masu monēšonas un revolucionāros kusteibas un kom-

partijas rīšonas dorbā kai uztycams sulaiņs kolpoja

buržuāzijai sociāldemokrātisko partija. Itei buržuāzijas nū-

pērktūs sulainu partija 15 godu nu vītas stostēja masom.

ka socializmā var īaugt mīreigā ceļā, bez satrycynojumim

un revolucijom, ka buržujisko demokrātija ir idealdko

īkdrta, kurā strodnīki var sasagatavot socializmā uzcel-
šonai. Sociāldemokrāti stostēja pilsātu un lauku dorba

masom, ka vīneigi jī ir eisto strddnīku un vvsu apspīstūs

partija. Jī vysaiž nūmalndja un apmaldja padūm'u zemē

nūteikūšū lelū socializmā celtnīceibas dorbu. Jī bezkau--

neigi uzbruka zamgreidē īdzeitai un vojdtai kompartijai
un vysom strodnīku revolucionarom šķiras organizaci-

jom. Vēl dažas dīnas pyrms fašistisko apvārzuma so-
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cialdemokrati sludynoja strodnīkim, ka fašizma uzvara

Latvijā nav īspējama, ka vajag izaturēt mīreigi.
Un josoka, ka nykna fašistiska terora apstokļūs, kad

kompartijai beja loti apgryutynota tikšona pi masom, kad

pret jū tyka reikotas vēl naradzātas represijas, — social-

demokratim ari izadeve strodnīku šķiras leloku dalu at-

turēt nu revolucionāros šķiru ceiņas. Tai vysnyknoko
fašistisko uzbrukuma breidī sociāldemokrāti, vai, kai jūs

nu Kominternes 6. kongresa laika sauc — socialfašisti,
turēja strodnīku šķirai rūkas, ar vilteigim sūlējumim un

monēšonu īmydzyndja dorba masu šķiras apziņu, vāji-

nāja šķiras mūdreibu, demobilizēja un atbruņāja itās

masas. Nav breinums, ka taidūs apstākļus 15. majā
fašizms tik vīgli uzvarēja.

Kur izeja?

.Latvijas fašistiski diktatori atteista tagad troku de-

magogiju. i5. māja apvarzumu jī līlej par „tautas ūtrrei-

zeju atsvabynošonu". Diktators Ulmans teik slavynots

par «tautas glābēju" un „tautas varūni". Fašisti par va-

ris gryb īstostēt masom, ka jauno korteiba byus bezpar-

tijiska un īvāros vysu īdzeivotoju intereses. Taidu de-

magogiju un pošlīlēšonos trūksni, kaidu pošreiz atteista

varu sagrābuši fašisti, Latvija vēl nikod nav redzējušo.

Latvijas fašisti gryb nūslēpt nu mašom tū patīseibu,
ka leidzegi Musolini un Hitlera režimim, ari Ulmaņa
šistisko diktatūra ir „vysreakcionarokūs, vysšovinistis-
kokūs un vysimperialistiskokūs lelkapitala elementu at-

klāta teroristiska diktatūra". (Nu Kominternes XIII. plē-
numa rezolūcijas).

Latvijas buržuāzija vairs naspēj vaidēt pa vācam.

Tamdēļ jei čērēs pi diktatūras, tamdēļ jei reikoja 15. mā-

ja apvārzumu.

Sovā 22. majā turātā runā Kominternes Latsekcijas
sekretārs b. Pilāts tai raksturoja 15. maja apvārzuma

īškpolitiskūs cālūņus:

„Kaidi ir apvārzuma īškpolitiskī cālūni? Itī cālūni

slēpās, pyrmkort, tymā apstoklī, ka kapitalizma krīzes
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apstoklūs augūšo revolucionāro šķiru ceina dreiži atse-

dze buržujiskos «demokrātijas" škim raksturu, zam jds

apslāptū buržuāzijas diktatūru. «Demokrātija** reizē ax

tū zaudēja sovu pīvilkšonas spāku masds. Cālūni slēpās,
ūtrkdrt, tvmā apstāklī, ka masu revolucionarizēšonds,
kai ari uz saimistiskds krīzes pamatim augušās preteš-
keibas buržuāzijas lagerī nūvede pi buržujiskūs un s.-d.

partiju konkurences ceiņas pasaosynošonas. Dzeidamos

pēc vēlētdjim, itos partijas beja spīstas „pīsamārdt" ma-

som, manevrēt, pdrsūlēt, škeltīs. apsakardt, atkldt «valsts

nūslāpumus". Vyss itys nagrybūt nūvede pi to. ka ma-

som palyka zynomas daudzas voldūšds šķiras nūzīdzci-

bas, korupcijas, valsts zadzeibas, pdrsadūšonas drzem'u

imperialistim v. t. t. Tys soka palikt beistami buržuāzi-

jas kundzeibai. Cālūni slēpās, beidzūt tymā apstdklī, ka

taisni voldūšās lelburžuazifas partijas — zemnīku savī-

neiba, bergisti. vdcīšu baroni — soka katastrofiski zau-

dēt īspaidu masds. Tū rddēja pādejās saeimas vēlēšo-

nas. Tū rādēja vysas atklātās bolsāšonas. Tautas ma-

sas vairs nagrybēja paklauseigi nest vvsas krīzes nostās

dēl buržuāzijas glābšonas un apdāvynāšonas ar valsts

pīmoksom. premijom un subsidijom. Vot. kamdēļ zem-

nīku savīneibas lelsaimnīkim, lelspekulantim un valsts
blēžim beja vajadzeiga «satversmes grūzēšona". vot

kamdēļ jim beja vajadzeigs apvārzums".

Vvss itys ari Latvijas apstāklūs pastyprynoj b. Sta-

ļina XVII partijas sabraukumā izteiktā slč"dzīņa parei-
zeibu, ka fašizms ir buržuāzijas vājeibas pazeime.

Lai savaldēt augūšū un uz āru lauzūšūs masu revolu-
cionāro namīru. — buržuāzija čērēs pi pādejās glābšo-

nas ciseņas — pi ašņahjās fašistiskās diktatūras. Bur-

žuāzijai nalīk mīra, jū vojoj un bīdej proletariāta un vysu

apspīstūs sasacelšonas mūrgs. Bailes nu tyvojūšās pro-

letāriskās revolūcijas tagadējās kapitālistiskā pasaula un

ari Latvijas valdnīkūs izsauc nāves drudzi, Jim klab

zūbi, īsadūmojūt par tū, kas jau tyvākā laikā var nūtikt.

Bet naglābs Latvijas buržuāziju, — vvsus tūs pilsātu

un lauku dorba masu izsyucējus, maroderus un spekulan-

tus. — nikaida fašistiskā diktatūra, nikaids terors pret
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apspistim, ni koncentrācijas numetnes, ni cvivaku me-

deibas un kolonialajs terors Latgolā.

„Kū jei (fašistisko diktatūra. — K. M.) var dūt Lat-

vijai?— skaitam toļok b. Pilāta runā.— Vīneigi masu te-

roru un slapkaveibas, koncentrācijas nūmetnes dēl „polit-
nūzīdznīkim" un katorgas dorba nūmetnes dēl bezdarbnī-

kim. Strodnīku organizāciju sagraušonu un fašistiskās

„komisaru" īlikšonu jimos. Kotra breiva vorda, kotras

breivas dūmas nūžnaugšonu. Bazneicas tvmsūneibu un

reliģijas čapaslus. Nacionalū šovinizmu un rīdēšonu.

Latgolas žnaugšonu un apsmīšonu. Bruņdšonūs un kara

avantūras. Vocīšu baronu kundzeibas pamozīteju atjau-
nošonu (kas tagad teik slāpts un vvsaiž maskots ar klai-

gošonu pret vocīšu školu autonomiju, par zemes dalēšo-

nu v. t. t.). Dorba olgu samozvnošonu, bezdarbnīku pa-

balstēšonas un sociālos apgodeibas likvidēšonu. Pīmok-

sas un eksportpremijas lelsaimnīkim. Fašistiskus aizsor-

gu un policijas nalīteibas. Kara tīšas. Teroru un

reizi teroru.

Ni nūvērst saimistiskos krīzes pūstu, ni izbeigt preteš-

keibas pošas buržuāzijas lagerī, ni, vēļ vairok, — izbeigt
šķiru ceiņu itei Latvijas lelsaimnīku un lelspekuļantu dik-

tatūra nav un nabyus spējeiga.

Nu jds ar rībumu nūsavērš vvss, kas ir gūdeigs, na-

atkareigs, dumojušs Latvijas tauta".

Kur atrast izeju, pa kaidu ceļu īt, lai varātu izīt nu

krīzes, nabadzeibas, bezdorba un pūsta? — Taids vaicā-

jums arvīn nu jauna un nu jauna nūsastoj kotra dorba

cvlvāka, strddnīka, zemnīka un dorba inteliģenta prīškā.

Fašistiski diktatori uz vvsom pusēm kaisa skaneigas

frāzes par „vysas tautas laimi" un ~Latvijas valsts cel-

šonu". Bet par leldkom Latgolas dorba tautas nalaimem

jī ni vorda nasoka.

Latgolas dorba laudim vajadzeigas politiskos breivei-

bas.

Vajag atsasvabynot nu fašistisko terora režima

Latgolai vajadzeiga nacionālo pošnusalemšona leidz

piļneigai atsadalēšonai nu Latvijas.

Vajag nuverst milzeigu zemes bodu.
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80—90.000 Latgolas pilsātu un lauku bezdarbnīkim,
bez- un mozzemnīkim vajag dorbu.

Nabadzeigim un videjim zemnīkim vajag atvīglyndt

napanasamū porodu, nūdūkļu un procentu nostu.

Dorba tautai vajadzeiga vara. Vajadzeiga padūm'u
īkorta!

Vot kur meklējama Latgolas pilsātu un lauku dorba

masu laime!

Bet taisni itū, patīsū, bet na nu pērsta izzeistū, tautas

laimi fašistisko diktatūra ni grvb, ni var dūt. Lelkapitalistu
diktatūra naspēj parodēt dorba masom ceļu nu krīzes,
bezdorba un boda. Nagryb nūvērst, atcelt torgus. Nagryb

samozyndt nūdūklus un atlaist porodus. Navar apturēt
nabadzeibas augšonu. Navar un nagryb izraut masas nu

tymseibas un izdzimšonas elnes. Fašizms naroda tautai

ceļa, naroda nikaidas izejas, nikaida atvīglynojuma, ni-

kaidas žēlesteibas. Pi fašizma nav un navar byut ceļa

uz prīšku, uz uzplaukumu, uz tautas labklojeibu. Vysi jd
celi vad atpakaļ. Vēl dzildkā krīzē. Vēl lelokā bezdorbā.

Vēļ gryutokā porddu un nūdūklu jyuģā. Vēl lelokā na-

badzeibā un pūstā. Vēl nagontdkā jaunās un vacūs

kungu vērdzeibā.

Nikaidu Jaunu laiku" fašistu diktatūra dorba masom

navar dūt, nagrvb dūt un nadūs. Tik daudz skandyndtū
..laimi" jei nas tikai lelkapitaiistim un tautas apzadzējim.
Tim jei vysu nas: laimi, labklojeibu, miljonu vairdšonūs

un naīrūbežotu varu par izsyuktim un bodā mērstūšim

vērgim.

Cytaiž ari byut navar. Fašizms jau ir lelkungu un

lelbogdtnīku vvszvēriskokajs valdēšonas veids. Fašistis-

ko diktatūra dēl to i nūdybyndta, lai vēl vairok, kai leidz

šam, dorba laužu svīdru un asna pdrvērst par skanūšim

miijonim latu, par putojūšu šampaneiti dēl jaunbogdtnīku

naškeistūs nakšu aplaistēšonas, par čaukstūšu zeidu dēl

jūs prīcas meitom, par lapnom pilēm, muižom un vasar-

neicom.

Pasorgdt, paildzyndt bryukūšū kapitālistisku īkdrtu,

koč uz laiku apturēt dorba masu sasacelšonos un prole-

tāriskos revolūcijas tvvošonūs — vot kaids ir fašizma

„vēsturiskajs" uzdavums.
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Kaida te var byut runa par „vysas tautas intere-

sēm"?!

Kur tad ir izeja?

Izeja ir Padūm'u Latvija un Padūm'u Latgolā! Strod-

nīku-zemnīku valdeibā. Taidas pošas sociālistiskos īkor-

tas izkarošonā, kaida jau 17 godu pastāv uz bejušos Krī-

visas teritorijas — SPRS. Vīneigā izeja ir proletāriskā

revolūcijā!

«Ir tikai vīna valsts pasaulī, kur nav krīzes un bez-

dorba, kur strodnīku skaits pīaudzs nu 2¥z miljonim leidz

23 miljonim, kur pīcu godu laikā uzcalti 1.500 jauni uzjā-

mumi-giganti, kurā nav vairs trvuceigūs zemnīku, nav

porodu un nūdūklu jyuga, kurai ir vysmodernoko, uz lel-

ražošonas un jaunākos tehnikas dybynātā, lauksaimistei-

ba pasaulī, kur nav vairs rakstēt un skaitēt napratēju,
kur dorba laužu stāvūklis uzaloboj nu gods godā.

Tei ir pošu strādnīku un zemnīku padūm'u valsts, so-

cializmā zeme — SPRS. Nikaidi maly un fašistu rīšona

naspēj vairs nūslēpt itos leliškās SPRS dorba laužu
uzvaras!

Vot, izeja, vot gaišokajs ceļa rodētojs vysa pasaula,
un ari Latvijas dorba laudim".

Velti Latgolas fašisti rauga nūmalnot Padūm'u Savī-

neibu un aplīt ar dublim tur nūteikūšū milzeigū socializmā

celtnīceibas dorbu. Latgolas dorba lauds, kapitālistu

eksploatētī strādnīki, bodā mērstūsī bezdarbnīki un ar

nūdūklim un porodim nūspīstī un izsvuktī dorba zemnīki

vysskaidrsk sāc saredzēt tū lelū dorbu, kaidu veic tym-

pus rūbeža krīvu strādnīki un zemnīki. Soc saprast, ka

dorba masom nav un navar bvut cyta ceļa uz labklojei-

bu, cytas izejas nu krīzes un pūsta, nu porodim un nūdūk-

lim, nu bezdorba un boda, kai vīneigi tys ceļš, kuru uz-

varūši īt Padūm'u zemes proletariāts un zemnīceiba.

Jr tikai vīns mērķis, par kuru ir vērts ceinētīs un nest

uperus — tys ir buržuāzijas diktatūras gozšona, tys ir

komunlzms! Vīneigi proletariāta diktatūra izvess cilvēci

nu kapitālistisko barbarizma, bezdorba un boda šaus-

mom".
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Un par itū lelū mērķi vad ceiņu vīneigi leidz golam

revolucinaro, leidz golam napīkopeigo komunistisko

partija.

„Ir tikai vīna partija, kura spēj vadēt masas ceiņā par

revolucionāru izeju nu krīzes, par proletariāta diktatūru

un komunizmu.

Tei ir Latvijas komunistisko partija!
Kai ari natrokotu buržuāzija un socialfašisti, kaidas

represijas un mālus ari navārstu jī pret Latvijas proleta-
riāta partiju — nokūtne pīdar mvusim.

Nokutne pīdar proletariāta diktatūrai!

Agri vai vēli Latvijas proletariāts, komunistiskos par-

Tijas vadeibā, Ikaros varu un izteirēs Latviju nu vvsim

fašistiskim mūškim un tvmsūneibas. Un vīneigi tad īsa-

soks vvsu Latvijas dorba laužu patīso lobklojeiba, sai-

mistiskos, nacionālos un kulturālos atdzimšonas laik-

mets".

Nav Latvijā un Latgolā cytas partijas, kura rodētu iz-

vordzvnotim un izsyuktim dorba laudim patīsu izeju nn

krīzes, pūsta un augūšos nabadzeibas.

Latgolas buržujiskos partijas, vysi itī kristeigī, pro-

gresisti un demzemci, ir nūsastojuši uz fašizma un tautas

masu atklātas laupēšonas ceļa. Vysi Jezupam Trasunam

leidzeigī „progresivī" politikāni tagad ir saleiduši zam

fašizma spārna. Itū Latgolas politiskā šībera īrūču nesēji,

vysi Latgolas tautas sapulču syksnātāji un bravureigī

«progresa" sludynātāji tagad kai nužālājami suneiši asti

kuldami un pakalpeigi acīs vārdamīs šaravoj bikses pa

Rancāna un Rubula kuhņom un izalyudz „kaidu navīn

vīteņu". Bet progresistu „vodūni" vīnmār ir stāvējuši

par fašizmu.. Tagad jī vīnātā un draudzeigā sadarbeibā ar

cytim fašistim mauc dorba laudim koklā fašistiskos reak-

cijas cylpu.

Galeigi bankrotējuse un sakompromitējuse sevi strod-

nīku un Vysu dorba laužu acīs ir ari nūdevēju — sociāl-

demokrātu partija. Taišni uz itū Judašu partiju kreit gol-

\onā atbildeiba par fašizma uzvaru Latvijā. Ar sovu de-

magogiju, naizpyldamim sūlējumim un «demokrātijas"

līlēšonu itei nūdevēju partija atturēja lelu dalu strodnīku

un zemnīku nu revolucionāros šķiru ceiņas. Jei vede
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dorba lauds na pa šķiru ceiņas, bet pa šķiru sadarbeibas

ceļu. Jei leidzeigi buržuāzijai un fašistim apmaloja Pa-
dūm'u Savīneibu, mete dubļus uz vīneigū Latvijas apspī-
stūs masu vodūni — komunistiskū partiju. Jei paleidzēja
fašizmam uzvarēt. Sociāldemokrāti turēja strodnīkim

rūkas, bet fašisti itim, viļteigūs malu teiklūs īteitim strod-

nīkim, uzbruka. «Sociāldemokrāti nav spējeigi atsaraut

nu buržuāzijas pat tad, kad jei jūs svt".

Vīneigi komunisti, vīneigi komunistisko partija bez

svorsteišonos un izalūcēšonas, drūši un varūneigi ceinās

pret vysim dorba laužu šķiras īnaidnīkim. Vīneigi komu-

nisti tur augši pacaltu sorkonū revolūcijas karūgu!

Dorbodamīs slapvn, nalegali, cīzdami vojošonas un

mūkas, komunisti ni uz breidi napamat šķiru ceiņas lauku.

Ni cītumi, ni katorga, ni nove navar atturēt komunistus

nu ceinas, nu dorba laužu pulcynošonas, organizēšonas un

gatavošonas izškirūšai kaujai ar buržuāziju un fašizmu.

Nu dziļas pagreides skan komunistiskos partijas bolss.

Skan un sauc ceiņā pret mvuža vērdzeibu, pret kungu un

kapitālistu varu, par strodnīku-zemnīku valdeibu, par lo-

boku, laimeigoku dzeivi!

Par padūm'u varu aicvnoj ceinetis komunistisko par-

tija!

Kū padūm'u vara dūs strōdnīkim

un zemnīkim.

Uz itu vaicojumu dud atbildi Latvijas komunistisko

partija sovā ceiņas programā.

Padūm'u vara vvspvrma korta izbeigs strodnīku šķi-

ras pūstu un izsvukšonu.

Nacionalizē jūt lelrvupnīceibu, bankas, dzelžcelus, Pa-

dūm'u valdeiba, cīšā sadarbeibā ar SPRS nakavējūši

īsoks dorbu pylnūs apmārūs vvsūs Latvijas uzjāmumūs
un turpynos ryupnīceibas paplašinošonu. Padūm'u val-

deiba dūs nakavējūši dorbu vysim dorba spējeigim un

apgodos ar pīnoceigu atbolstu vysus dorba naspējeigus,

likvidē jūt taidā kortā bezdorbu, bodu un pūstu uz vvsim

laikim.
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Padūrri'u vaļdeiba nakavejūtīs pacels dorba olgas,
īvess 7 stunžu dorba dīnu piļsātos un 8 stunžu dorba

dīnu uz laukim un nūdrūšinds uz valsts rēķina pvlnu at-

bolstu un bezmoksas orstēšonūs vysūs slimeibu un dorbti

naspējas gadējumus vysim pilsātu un lauku strddnīkim.

Padūm'u valdeiba nakavējūši uzlobds vysu tryuceigās
un videjūs zemnīku un cytu seikraždtdju stovūkli.

Padūm'u vara atjems zemi uņ inventāru vysim muiži-

nīkim, bazneickungim, lelym muižu centru īpašnīkim, kai

ari vysim tim lelgruntnīkim un fašistim, kuri aktivi pre-

tojās dorba laužu uzvarai, un nūdūs itū zemi un inventāru

laukstrddnīkim, rentnīkim, pušejnīkim, seikim zemnīkim

bez moksas.

Padūm'u valdeiba naaiztiks .vysu seikūs un videjūs

vacsaimnīku, jaunsainmīku, bobuļu un cytu seikraždtdju

īpašumus, atcels tim vysus porodus bankom un auglotojim.
Padūm'u vara atbreivds vysus strddnīkus, nabadzei-

gūs zemnīkus un bobulus nu vysim nūdūklim, īvārojami

samozynds nūdūklus videjim zemnīkim.

Padūm'u vara nakavējūši iznycynds kotru spekulāciju,

un, atbreivojūt vysus seikraždtdjus nu kapitāla un aug-

Idtdju nogim, nūdrūšinds tim šovus dorba augļus un

atteisteibas īspēju nokūtnē.

Dorba inteliģencei Padūm'u vara atvērs vēl nabejuši

plotas dorba un atteisteibas īspējas. Atjaunojūt ryupnī-

ceibu, Padūm'u vara tyulen likvidēs šausmeigū inteliģen-
ces bezdorbu, radēs vysplašdkds īspējās inteliģento dor-

ba ražeigai pīlītdšonai, kotra individuālo spāka atteistei-

bai un kvalifikācijas paceļšonai.

Latgolas dorba laudim Padūm'u valdeiba, konfiscejūt
muižinīku, klaštoru un fašistu lelgruntnīku zemes, sadolūt

un nūdūdūt tos leidz ar inventāru Latgolas tryuceigūs
zemnīku un laukstrddnīku bezmoksas lītdšonā, tyulen
likvidēs lelū zemes bodu un atbreivds dorba lauds nu

nūdūklim un porodim.
Padūm'u valdeiba tyuleņ pīškērs pylnas pošnūteikšo-

nds tīseibas Latgolas dorba laudim leidz pat atsadalēšo-

nai nu Latvijas un nūdrūšinds vvsim minoritatu dorba

laudim Latgolā un Latvijā kulturālos un ekonomiskos at-

teisteibas īspēju.



Dorba jaunotnei

Padūm'u vara snēgs nakavējūšu paleidzeibu, atsvabv-

nojūt tū nu kapitāla vērdzeibas. Likvidējāt bezdorbu, Pa-

dūm'u valdeiba tyuleņ īvess vyspuseigu dorba jaunotnes
aizsardzeibu un 6 stunžu dorba dīnu jaunīšim nu 16—18

godim. Organizēs plašu bezmoksas orūdškolas izglei-
teibu, nūdrūšinos bezmoksas školas un stipendiju vvsim

dorba laudim. Dūs jaunatnei vvsas politiskos tīseibas nu

18 godim un taidā ceļā nūdrūšinos dorba jaunotnei vys-

plašokos īspējas vysu sovu fiziskūs un goreigūs spāku
atteisteibai.

Vysim dorba laudim

Padūm'u vara nūdrūšinos patīsas bīdrošonos, preses,

sapulču un cytas politiskos breiveibas, kuras tagadējā
īkortā eksploatej un izlītoj pret dorba laudim buržuāzija.
Padūm'u vara nūdūs dorba laužu reiceibā vysus laikrok-

stus, školas, universitātes, telpas un tipogrāfijas. Pa-

dūm'u vara caur padūmem un orūdbīdreibom nūdrūšinos

vysplašokū dorba laužu demokrātiju un aktivu leidzda-

leibu saimistiskā un valsts ceļtnīceibas dorbā.

Padūm'u vara atbreivos Latviju nu imperializma kal-

peibas un ār dzelža slūtu izslaucēs nu Latvijas ašnainū

hitlerizmu un vysus jo kolpus. Jei nakavējūši nūslēgs brd-

leigu sadarbeibu ar lelū socializmā zemi SPRS, apbruņos
dorba ļauds, radēs spēceigu Sorkonū armiju un kūpā ar

SPRS un vysu storptautiskū proletariātu radēs nasalau-

žamu spāku revolūcijas īkarojumu aizsorgošonai.
Taida ir Latvijas* revolūcijas- Latvijas dorba laužu

atbreivošonas programa.
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