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Vysu īdzeivātāju dzeives

apstākļu līmeņa paceļšona
— lyuk, pēckara pīcgades

grandiozā plana svareigākais

pamatuzdavums. Saprūtams,
ka padūm’u piļsātu, cimu, fa-

briku, uzjūmumu atjaunāšona,

kū sagrāvuši vācu fašistiski
ībruceji, prosa miļzeigus lei-

dzekļus un spākus. Vīna go-

da laikā nav ispējams vysu

tū panākt. Šajā ziņā daudz

kas teik dareits. bet jādora
veļ vairāk. Golvonais te ir

tys, ka jāpanāk strauja vītejās

ryupnīceibas un ražojušās ko-

operācijas atteisteiba, jāizmon-

toj vysas uz vītas asušos izei-

vīlas un kopynātns tempus jā-

ra&oj plašā patēriņa preces.
Kai šī uzdavumi teik veik-

ti myusu apriņķī? Galeigi na-

apmīrinājūši. Apriņķa izpyld-
komitejas vītejās ryupnīceibas
nūdaļa naspēj izpiļdeit jās

prīška stāvušūs uzdavumus.

Ryupkombinats, kuru voda

b. Fedotovs, strādoj nacīšami

slikti. Te aizabyldynoj ar pēc-
kara grņuteibom ,

bet nikā na-

dora, lai tās nūvērst. Ryuf-
kombinata atbiļdeigī darbinī-

ki izgudroj desmitim da&aidu

īmesļu, lai tik attaisnāt šovu

bezdarbeibu, Bet šei bezdarbei-

ba acimradzama. Pusgoda lai-

kā ryupkombnats deve mozum-

tērdzniceibai:kūka trauku kūp-
vērteibā par 800 rubļu, mē-

beles par 1000 rublim u. t. I.

Leloko uzjāmumu daļa ražā-

šonas plānus naizpglda. Pri-

vatomotnīki, ar kurim nūs-

lāgti leigumi, strādoj bez kon-

troles par uzjemtūs saisteibu

izpiļdeišonu. Uzjūmumi nateik

remontēti, nasaskotūt uz tū,
ka šam nūlyukam asūšī lei-

dzekli 90.000 rubļu apmārā
naizlitāti.

Myusu apriņķī pīteikūši
daudz izejvīlu. Mes varam

pagatavāt mēbeles
, traukus,

aizjyugu pīdarumus, vāreit zī-

pes, un cytus izstrādojumus,
izveidāt plašu teiklu dažaidu
darbneicu un t. t. Pi šūs uz-

davumu veikšonas jāstājās ar

boļševistisku naatlaideibu un

nūteikteibu. īdzeivātāji gaida
plašo patēriņa preces un jim
josajem šās preces pīteikušā
daudzumā.

Lobs pīmārs
Bērzgales pogosta Čikulu

sādžā lelu autoritāti zemnīku

vydā īmontojuse komjaunīte
Antonina Čikuls. Jauna meiti-

ne sovim kaiminim izskaidroj
Nūlykumu par PSRS Augstā-
kos Padūmes vēlēšonom un

Staļina Kons ituciju.
Antoninas Čikuls pulceņa

daleibnīki na tikai centeigi ga-

tavojās vēlēšonom, betji ari rā-

da lobu pīmāru dorbā. Visi šos
sādžas zemnīki, prīķšgolā
ar šovu aģitatoru b. Čikuls,
piļneigi nūsarēkināja ar vaļsti
labeibas nūdavčs.

Svātdīnōs

Maltas pogosta Tautas no-

mā kotru svātdīn teik nūturā-

tas sanāksmes, kurās klausei-

tāji mācās Nūlykumu par PSRS
Augstākās Padūmes vēlēšo-

nom un Staļina Konstitūciju.

Pulceņa daleibnīki kārteigi
apmeklej šos sanāksmes. Ni-
kod aģitatoram nav jogaida
klauseitoji, ni ari klauseitājim
aģitators. Pogosta komsorgs
b. Denisova apmāceibas izvad

dzeivi, jei spēj saisteit klau-

seitoju uzmaneibu. Pulceņa
daleibnīki kotru reizi izvērza

daudz vaicājumu, uz kurim
Denisova dūd izsmējušas at-

biļdes.
Šaidas atteiceibas pret pul-

ceņu īgyutas na vīnā rāvīnī.

Sākumā puļceņu apmeklēja
tikai jaunotne, bet tagad klau-

seitāju skaits stypri pasalely-
noja. Jū soce apmeklēt des-
mitu pylnvarotī un tyvākīis
sādžu zemnīki.

Agitators un jō klauseitō ji
—Visi sanākuši, var sākt

—šoka Vasilijs Demakovs un

atklāj avīzi ar
n
Nūlykumu par

PSRS Augstākos Padūmes vē-

lēšonom". īsastoj klusums.

Picpadsmit pāru ocu vērš so-

vus skotus uz pulceņa vadei-

tāju.Te jis pabeidze vīna punk-
ta lasēišonu. Nalela pauze.
Pēc tam Demakovs sāce iz-

skaidrot nūlaseitū.. Vysu jis
pastostēja vīnkoršim, sapiūta-
mim vārdiņi.

Tai tys tupynājās ap stun-

das laiku. Pārtraukumā klau-

seitoja Valentīna Tumans vai-

cāja Domnai Kristinš, vai na-

pazyna jei Demakovu agrāk.
Kai radzams, jis bejis školā-

tčjs: tik sakareigi runoj.
Bīdri Demakovs, jyus

asat bejuši par školotāju?—
tepat interesējos Dom:

—Nā, par školotājk. gon
nabeju,—smaidūt atbildēja De-

makovs.—Pats armijā mācē-

jus.—Myusu divizija gāja nu

Tichvinas leidz Padūm'u Lat-

vijas rūbežom. kaujās ījēmem
Reigu un pīgājam Tukumam.
Daudz kū izzynoju kara go-

dūs, bet kai saimnī-
kot lauku saimnīceibā, maņ
vēl vajaga moceitīs. Myusu
sovchozā dorbi slikti veicās,
bet mes nikā naasatn izgud-
rājuši, kai uzlobāt stāvūkli.

Napateikami atpalikt, un it

sevišķi tamdēļ, ka tyvojās
Augstākās Padūmes vēlēšonas.

Nu šās dīnas Demakovs
ar šova pulceņa daleibnīkim

beja radzams na tikai mācei-
bās. Gadejāsv breiva minūte—-
visi gāja tur, kur saimnīceibas
dorbi beja atpalykuši: gatavā-
ja klāvus zīmai un t. t. Pul-

ceņš ījēme iniciatora lūmu
sociālistiskā saceņseibā storp
strādnīkim, pasateicūt kam

„Radopoles" ferma daudz lo
bāk sasāgatavāja zīmai, na-

kai dytās „Viļānu“ sovchozā
fermais.

—PSRS Augstākos Padū-
mes vēlēšonas josagaida ar

jaunim dorba sasnāgu-
mim,—pastoveigi atgodynoj
sovim klauseitājim komunists

aģitators bīdrs Demakovs.

J. Siliņš

Gaida reikójumus
Pavysam vāji teik izvārsts

pyrmsvēlēšonu agitacijas
dorbs Stirnīnes pogostā. Leidz
šam laikam te vēj nav orga-
zēts nivīns pulceņš vēlēšonu

nulykuma studēšonai. Narunā-

jūt jau nimoz par lauku padū-
mem, pošā pogosta izpyldko-
mitejā nav nivīna plakata vai

lozunga,kas veļteits vēlēšonom

Pi kam jāpīzeimoj, ka lozungi
un plakati Stirnīnes pogostam
nūsyuteiti.

Pogostā naizmontoj taidu

| varenu agitacijas leidzekli, kai

Isīnas avīzes. Vairākos lauku

padūmēs sīnas avīzes un kau-

jas lapeņas nateik izdūtas jau
nu septembra mēneša.

Kū dūmoj pogosta izpyla-
komitejas vadeiba? Jei gaida
sevišķus nūrādējumus un par-
tijas apriņķa komitejas pyln-
varotūs, kas isarassīs un vysu
padareis.

B. Avjanovs

PADŪM'U DZIMTINĒ
Divu menešu uzdavumi

nedējas laikā

Dņe;propetrovs ka.

Pyrmsoktobra sociatistiskos

saceņseibas daleibnīks jauns
virpotājs, kas strādoj Kaga-
noviča vārdā nūsauktā fabri-

kā, b. Tarasovs pārgāja uz

vīnlaiceigu treju steļļu apkol-
pāšouu. Jis panāce ikdinas

normas izpildi par 1000 pro-
centim. Vīnas nedeļas laikā

b. Tarasovs izpiļdēja divu

mēnešu uzdavumu. Pošreiz

jis apmāca virpotāju omotam

divus jaunus strādnīkus.

Stalingradā uzcalts sakaru

noms.

S t а 1 i n g r a d a. Vēj pavy-
sam naseņ Komunistiskās un

Gogoļa īlu styurī beja lelas

sāsmolcynātūs akmeņu gubas.

Tagad te skaists apgobola
sakaru kantora noms, kuru
uzcēle sakarniki sovim spā-
kim. Tymā nūsavītojuse piļ-
sātas telefona centrāle, centrā-

lais posts un apgobola saka-
ru porvaļde.

V. M. Molotova ziņojums bolt-
krivu volūdā

Minska. (TĀSS) Boltkrīvi-

jas vaļsts izdevnīceiba izdeve
boltkrīvu volūdā atsevišķā
brošūrā bīdra V. M. Moloto-
va ziņojumu Moskovas Padū-

mes sēdē 6. novembrī 1945.

godā.
Izdavuma tirāžā div-

desmit tyukstūšu eksemplāru

Gāze ūgļu vītā

Dņeprodzeržinska.
Dzeivojamās mājās, kas atsa-

rūn pi Dzeržinska vārdā nū-

sauktās metalurģijas ryupnei-
cas, pabeigta gāzes linijas un

specialūs plišu izbyuve un

uzstčdeišona. Ar zīmas īsastā-
Šonu šās mājas tiks apkuri-
nātas ar gāzi, kura teik ražāta

turpat ryupnīcā.

Atjaunots vaļsts ryupnīceibas
noms

Charkova. Vaļsts ryup-
nīceibas četrpadsmit stāvu

noms, kuru beja sagrāvuši
vācu okupanti, ir piļneigi at-

jaunāts. Celtnes lūgūs īstyk-
lāts trejsdesmit tyukstūšu
kvadrātmetru stykla. Pi grei-
das remonta apklāti vairāki

tyukstūši kvadrātmetru ar par-
ketu. Atjaunoti trejspadsmit
tvaika apkurinošonas kotli.

Rēzeknes
lokomotivu un

vagonu depo
pyrmajā vītā

Latvijas PSR
Ar lelu priku un sajyusmu

lasēia bīdra Molotova ziņoju-_
mu sakarā ar Lēļos Oktobra
Sociālistiskās Revoļucijas 28.

godadīnu Rēzeknes depo strād-
nīku kolektivs. Šis vēsturiskais
dokuments ar šovu dūmu

dziļumu un grandiozūs nokūt-
nes perspektīvu skadreibu

īgyust naradzātu atsauceibu

cylvāku sirdēs, izsaucūt patei-
ceibu boļševiku partijai un

lelajam Staļinam par tom na-

miteigom rvupem un godei-
bu, kas teik izrādeitas pa-
dūm‘u cylvāka lobā.

Depo strodnīki un kolpo-
tāji nažāloj spāku, lai otrok

atjaunāt karā sagrauts myusu
tautsaimnīceibu. Oktobra mē-
nesī depo vysūs rādeitojūs
ījēme pyrmū vītu uz Latvijas
dzeļžcelim. Kolektivs piļneigi
sagatavojis lokomotivu saim-

nīceibu dorbam zīmas apstā-
kļūs.

Storp remonta un lokomo-

tivu strādnīkim izavērš plaša
kusteiba par jaunokūs dorba
metožu pīlītāšonu. Daudzi

strodnīki, kai pīmāram: Mol-

eanovs, Orlovskis, Vich-

rovs, Drobots un c. dīnas

normas izpylda par 300 pro-

centim.

Atjaunot Rēzeknes dzeļžce-
ļa īcirkņa bejušū slavu zam

šaida lozunga nūstyprinoj
gyutūs panākumus Rēzeknes

depo strodnīku kolektivs.

P. Iljins

Uzjāmumā: apriņka byuvkantora
lobōkōs brigades vadeitōjs

b. Vinogradovs

PLAŠDK IZVĒRST PYRMSVELEŠONII AĢITĀCIJU

Cena 15 кар.



Uzvaras fondam
Dricānu pogosts tyvojas

abeibas pigodes plana piļnei-
gai izpiļdeišonai. 35 pogosta
dorba zemnīki, kas izpiļdejuši
obligatoriskās nūdavas, turpy-

noj nūdūt labeibu vērs plana
Uzvaras fondā.

Es jau nusarekinoju ar

vaļsti, bet par gūdu Oktobra

svātkim nūdūšu vēļ, pasa-

cēja Vindedzis.
Uz sagādes punktu jis nu-

vede trejs maisus lobokos la-

beibas.

Nabeja sovas zemes Petu-

chovam Pīteram —nu Ra-

dionovkas sādžas. Padum'u

vara jam īdeve zemi un ap-

gādāja ar lauksaimnīceibas

inventāru. Pateiceibā Padūm'u

varai par tik lelu gādeibu,
Petuchovs pats pyrmajs šovā

sādžā nūsarēkinoja ar vaļsti
obligatoriskās nūdavās (ar ly-
kumu jis beja atbreivots nu

nūdavom) un nūdeve vērs pla-
na kartupeļus un pusūtra cent-

nera labeibas.
—Muns dāls Pīters aizstove-

ja Dzimtini un vēļ tagad at-

sarūn Sorkonā Armijā, šo-

ka Kuzmu sādžas zemnīks Do-

nats Myks. Pogojušā goda,
kod Pīters beja fronte, es vy-

sas vaļsts nūdavas izpiļdeju ar

uzveju, jo zynsju, ka kotrs lī-

kais labeibas kilograms si-

tīns īnaidnīkam. Tagad nu-

dūdams Uzvaras fonda 121 kg
labeibas un vīnu centneri kar-

tupeļu, es paleidzu nūstypri-
nāt īkarātū uzvaru.

Taipat kai_ Donats Myks,
Uzvaras fondā nudeve 150 kg.
labeibas jaunsaimnīks Pīters

Grigorjevs.
Pavysam Dricānu pogosta

patrioti Uzvaras fondā nūdeve

5 tonnas labeibas.

Miglinīks,
Dricānu pogosta partorgs.

Miglinīks

Labeibu valstei
Uz 15. novembri labeibas pigodes plana izpiļdeišonā pogosti

ījem šaidas vitas:

1. Borkovas 11. Ģaļānu
2. Dricānu 12. Uzulaines
3. Stirnīnes 13. Varakļānu
4. Gaigolovas 14. Ondrupines
5. Atašīnes 15. Bērzgales
6. Ružinas 16. Makašānu
7. Maltas 17. Kaunatas

8. Viļānu 18. Bukmuižas
9. Sylajoņu 19. Rāznas

10. Sakstagola
Padejos dīnos labeibas plvesšona sagādes punktus stypri sasa-

mozynoja pa vysu apriņķi. 15. novembri nūdūts tikai 21 tonna labeibas,

bet pēc plana beja jānūdūd 150 tonnu.

Taipat kai īprikš, sevišķi 'izjauc dīnas uzdavumu izpiļdeišonu,
vylkdami atpakaļ vysu apriņķi, Bukmuižas, Rāznas un Makašānu po-

gosti. Nasaverūt uz vairākkārtējām breidynojumim, šūs pogosta vadei.

tOji niko nav darējuši, lai likvidēt apkaunojušu atpalikšonu. Šimūs

pogostūs nav salauzts kulaku sabotažs.

Tikpat kai pārtrauce labeibas nūdūšonu vaļstei Stirnīnes, Gaļā-

nu un Atašīnes pogosti. Šim pogostim beja vysas īspējameibas pabeigt
labeibas nūdavu izpiļdeišonu, bet te pogostu vadeitoji pašapmīrinojās
ar īgyutim panēkumim un vairs navad eistu ceiņu par maizi.

Nūdūdit zōļōju sāklas

Zagotzerno un Vaļsts Sāk-

lu Fonda pījemsonas punktūs
ļlti mozūs apmārūs īnāk zā-

lāju, obuleņa un vikas sāklas,
nasaskotūt uz tū, ka šūs sāklu

nūdūšona vaļstei ir izdeveiga
ņošim zemnīkim.

Pēc obligatoriskās graudu
pigodes plana izpiļdeiŠonas,
sāklu aizdavuma aidūšonas un

nūsarēkmāšonas ar MTS par
dorbu, par ābuleņa, timoteņa
un vikas sāklu nūdūšonu tī-

seibas sajemt nu labeibas sa-

gādes punktim vai iskaiteit

maizes nūdavu izpiļdeišonā
atteiceibā pret labeibu pēc
šaida aprēķina:

Bastardu, boltū ābuleņu
un pļavu skareni seškorteigi(6).

Sorkonūābuleņu, timoteņu,
angļu raizoli, sorkonū auzeni,

lopsasti un lucernu pīckortei-
gi (5).

Pļavu auzeni un seradellu

trejskārteigi (3).
Vīķu, zīmas un vosoras,

divkārteigi (2).

Zāļoju sāklas jānūdūd pret
samoksu pēc pastāvušā tari-

fa, kas nūteikts instrukcijā, Za-

gotzerno vai Vaļsts Sāklu Fon-
da punktūs. Kvitēs par nūdū-

tom sāklom jāuzrāda Sagādes
tautas komisariāta apriņķa
pylnvarotam, kurs ari izdora

sāklu īskaiteišonu vaļsts nū-

davās.

Zemnīkim, kam ir zoļoju
sāklu pčrpalykmi, jāizmontoj
šei izdeveiba un jānūdūd la-
beibas vītā.

Agronoms Platon jvs.

Naattaisnoj dōvōtū uzticeibu

„Lyudzu Sakstagola po-

gosta izpyldkomiteju, jo ir

īspējams, snēgt paleidzeibu
munai ģimenei, dzeivojušai
Jyusu pogostā. Ģimene sastāv

nu dorbam sīvas

un divu godu vaca dala Ni-

kaida īpašuma nav un jī dzei-

voj svešā mājā".
Šaida satura vēstule īnāce

so goda jūlija mēnesi Saksta-

rola pogosta izpyldkomiteja
ш Aparu sādžas īdzeivātāja,
:urs pošreiz atsarūn Sorkonās

Armijas rindās, Vasilija Mar-

kova.

Kai reaģēja uz šū vēstuli

'Sakstagola pogosta izpildko-
miteja? Varbyut prīkšsadatojs
Ikaunīks aizinteresējos, kai

dzeivoj Dzimtines aizstova Ma-

karova saime?Nā. Šei vēstule,
taipat kai, sytntim cytu dorba
zemnīku syudzeibu, palyka
bez kaidas īvēreibas. Pogosta

izpyldkomitejas najyuteigī cyl-
vāki natikai nasnēdze ģimenei
paleidzeibu, kas teišam napī-
cīšama, bet jim pat tintes un

gabaleņa papeira beja žāl, lai

atbiļdēt karaveiram, kurs

Dzimtines aizstāvēšonai nav

žālājis šova ašņa un dzeivei-
bas.

Bīdra Makarova vēstule,
kas palyka bez atbiļdes, nav

gadējuma rakstura nūtykums.

Pogosta izpyldkomitejas se-

kretārā b. Kupcana_ piklājeiga
bīzuma četrās papēs atsarūn

vairāki symti dorba zemnīku
rokstu un syudzeibu, kuru

Inākšonasdatumupatgryuti nū-

teikt, jo nav reģistrēti. Uz

vairākom syudzeibom ar prīkš-
sādātāja skiējušū rūkrokstu

uzraksteitas rezoļucijas. Nu

rezoļuciju satura radzams, ka

Ikaunīks syudzeibas nav pat
izlasējis Sorkonarmīša māte

Matrjona Volkova nu Brizgu
sādžas, kurai ir tikai 3 ha ze-

mes, prosa pīškērt jai atvīgly-
nojumus vaļsts nudavos.

„Pensijas pīškēršonā atteikt,"
roksta uz syudzeibas Ika.u-

niks Volkova prosa atvīgly-
nāļumus lauksaimnīceibas

produktu nūdavās, bet_ bez-

sirds prīkšsādātājs nalosūt rok-

sta, atteic jai pensijā.
Bez īvēreibas palyka ari

zemnīces Efrosinijas Balaboli-

nas syūdzeiba, nasaskotūt uz

tū, ka jās veiru zvēriski nū-

slapkavāja vācu banditi, tai-

pat jaunsamnīcas Kudrjavce-
vas un daudzu cytu dorba
zemnīku dažaida rakstura pra-
seibas. Uz pārējim rokstim

uzraksteitas rezoļucijas: „At-
teikt." Bet jo jau pogosta izpyld-
komiteja nūlēme atteik, tad,
vysmoz, vajadzēja snēgt pas-

kaidrojumus, kāpēc syudzeiba
nūraideita un lāmumu paziņāt
īsnēdzējam. Veļteigi gaida
atbiļdi šovam pīteikumam
Gurilišku sādžas dorba zem-

nīks Aloizs Juščenkovs. Jo

syudzeiba ar birokrātisku uz-

rokstu, „atteikt" īlykta sekretārā

papē un pat nat ik cylota.
Vai tad teišam nu tīm vai-

rokim symtim zemnīku syu-
dzeibom nav nivīnas, kuru po-

gosta izpyldkomiteja atzeitu

par napīcīšamu apmīrinot? Nā,
īmeslīs nav tymā. Sekretārā

papē atsarūn dorba zemnīku

roksti un syudzeibas, tūs zem-

nīku, kuru liktenis Ikaunīku

nainteresej. Ikaunīks nūsastāja
.kulaku un šovu draugu inte-

rešu sorga lāmā. Narakstēja
n kaidu syudzeibu izpyldko-
mitejai kulaks Staņislavs Piza,
kura dāls atsaroda meža ban-

dā. Nu 1200 kg. labeibas, kas

pīsanok nu Pizas vaļstei, jis
nūvede uz sagādes punktu
tikai 68 kg. Par pārejās labei-
bas nūdūšonu jis i nudūmoj.
Kulaku nūdrūšinoj Ikaunīka

pārlīksme, ka jam dējumi iz-
mērkuši un labeibas naasūt.
Pasateicūt Ikaunīka gādeibai
daudzi pogosta kulaki, kas

ļaunprāteigi napylda vaļsts nū-

davas, palīk nasūdeiti.

Ryupes par cylvāku gol-
vonais myusu vaļsti. Padūm’u

dorba cylvāka tīseibas, cīnu

un vērteibu aizsorgoj Staļina

Konstitūcija. Tūmār Ikaunīks

par padūm'u lykumim nirgojās.
Jis zaudējis atbiļdeibas* sajyu-
tu par jam uztycātū dorbu. Tys
ir nūzigums pret myusu sa-

bīdreibu, pret sociālistiskās

kūpdzeives nūteikumim, par
kuru naīvārāšonu vaineigī teik

styngri sūdeiti. Un jādūmoj,
ka Ikaunīks, kas tik bezkau-

neigi ignorej dorba zemnīku

dybynātčs praseibas, tymā pat

laikā ar vysu kryuti aizstāvūt

kulakus, naizbēgs nu peļneitā
sūda.

N. Kedrovs

Kai Driksna „apkolpoj" pērcējus
Ondrupines patērētāju bīdrei-

bas veikalā par pārdēvēju strčdoj
N. Driksna. Nu Drīksnas darbei-
bas radzams, ka patērētāju intere-
ses jam piļneigi svešas, bet dārga
šova kabata.

Veikalā asūšos preces: dagvei-
nu, papirosus un c

, jis paslēp, lai

ar tom apgādāt sovus rodus,
draugus un pazeistamus. Kod vei-
kalā īnāk dorba zemnīks, tod pi
Driksnas tam nav nikā. Naturūt

kanna, jis atklāti pasoka: „Dzersi
kūpā ar mani dabātu dagveinu
sajemsi". Liktīs nav kur veika-

la vadeitčjs jopacīnej.
Apsvēišona, apskaiteišona

Driksnas dorba sistēma. 27. ok-

tobrī jis īzsnedze MZIP strādnī-

kim myltus. Pec svora pārbaudes
izarodēja, ka tryukst trejs kilogra-
mi. Driksna naapjuka. „Nu, kū
dareit, dūdi šurp maisu, pībērsim
veļ, godos tak klaida" - jis mī-

reigi atbiļdēja.
īraša tai „strādāt ‘Drīksnai jau

nu īprīkšejim laikim. Drīksna vā-

cu okupācijas laikā īj*eme šū pošu
omotu, bet tagad pēc vaco īrodu-
ma, taipat kai pi vācišim nirgojās
par dorba zemnīku interesem: aps-

ver, apskaita. Kai vācu laikā Drik-
na gryustēja un dzyna āra nu

veikala pērcējus, taipat jis tagad
rūpi un ar lomu vārdim „apkol-
poj" jūs.

J. Ezis

Vokora škola

dorba jaunōtnei
Karš pārtrauce myusu jaunātnes

izglei’eibu. Daudzi jaunīši un jau-
nītes beja spisti paklauseit Dzim-

tines_aicynājumam uu atstāt sko-
las sulus. Daži nu jim īsaslēdze
sovas zemes aizstāvu rindās kauju
laukus, citim beja jostrčdoj aiz-

mugurē. Tūmār dūmas par izglei-
teibas turpynošonu, par zineibu

īgyušonu nikod padūm'u jaunotne
napamete.

Tagad, kad myusu vaļsts stā-

jusēs pi mīreigās dzeives jaunuz-
byuves dorba, padūm'u veļdeiba
dora vysu, lai jaunotne varātu

māceitīs un īgyut v dojū izgleitei-
bu. Vysā republikā dorba jaunot-
nei teik atklāts plašs vokora školu

teikls. Šaida veida škola šimos di-

nos uzsāks šovu darbeibujiri Rēzek
nes piļsātā. Moceibas nutiks vo-

korūs un dorbāsīs divas nūdaļas:
latvīšu un krīvu volūdos. Tīm, kas

vāļās māceitīs, jāpīsateic krīvu
vydusškolas kancelejā (Bazneicas
īlā 34i

Jaunātnē mājoj lela griba mā-

ceitīs Tys jājem vārā uzjamumu
un īstāžu vadeitājim, orūdbidreibas
organzacijom. Jaunīšim un

jaunītem, kas grib māceitīs, jāroda
normāli apstākļi māceibom, īkārto-
jūt dorba laiku tai, lai jī vokorūs
varātu natraucēti apmeklēt školu.

V. LiniņS,
dorba jaunātnes vokora Skolas di-

rektors

V. Liniņš

Aiz rūbežom
Stovūkjis Surabaijā

Sidneja, 11. novembri (TĀSS)
Sjdnejas vokora laikroksti publi-
cējuši pyrmaja lopaspusē paziņo-
jumu nu Javas solās par tu, ka

angļu bruņātī spāki 10. npvembrī.
socut ar pīkst 6 reitā, apšauda ar
artilēriju un bombardej nu gaisa
indonezīšu pozīcijas Surab.aijā.
Surabaija pošlaik izaskotās kai
kara izpūsteita piļsita. Pilsatā nū-
teik seivas kaujas storp angļu
karaspāku un pīktu indīšu divīziju,
nu vīnas un inclonēzīšu bruņāta-
jim spakim, nu utras_ puses. Indo-
nezīšu kontrolē asušais Surabai-
jas radio ziņoj, ka artilērijas ap-
šaudeišonā, kas klvust arvib inten-
sīvoka, nūgalynāti un īvajnāti
daudz iudonezlšu.

Laikroksts „Sun" ziņoj, ka
indonezīši izslūdynojuši svātākaru.

Prezidenta vēlēšonu atlikšo-
na Argentinā

Ņujorka, 12. novembri
(TĀSS). Aģentūras „United Press*
korespondents ziņoj nu Bijenos-
Auresas, ka Argentinas vaļdeiba
paziņojuse, ka 7. aprīlī paradzātos
velešonas atlyktas. Jaunu vēļēšo-
nu datumu paziņās nākušā nedeja,

Tunisas doku strodnīki atsa-

teikuši īkraut preces nūsyu-
teišonai uz Spāniju

Brazavila, 13. novembrī

(TĀSS). Brazavilas radio pārraida,
ka franču Vyspāreigo dorba kon-

federācijā (VDK) vakar pubUcēju-
se šādu komunikē:

(VDK) konfederalais birojs un

doku srodnlku federācija ipazynu-
sēs ar Tunisas doku strodnīku
orādbīdreibas bīdru lāmumu:
pārtraukt dorbu, protestejūt pret
fosfātu īkrauŠonu frankietu kuģi
„Kandidāts".-:VKD konfetierftlßīs
birojs un doku strādnīku federāci-
jā izsoka šovu solidaritāti ar Tuni-
sas doku strādnīkim un ptžiņoj,
ka leidzeiga rakstura incidenti
atsakortāsīs. NokStnē tūs byus
arvīn vairāk, jo neizbeigs kravu

svuteišonu uz frankistu Spāniju.
VDK turpynojpraseit pārtraukt dip-
lomātiskus un tērdznicTskūs sakerus
ar frankistu Spāniju.

Etlija runa ASV kongresā
Vašingtona, 13. nov. (TĀSS).

Šudiņ augļu premjerministrs Etlijs,
atsarozdamīs ASV, turējis ASV
kongresa sēdē runu, veļtēitu storp-
tautisko stāvākļa problemdm pēc-
kara pasauli. ,

k
. > .

De Golls īvēlēts par franču

va|deiba» gofvu
Parīze, 13. novembrī (TĀSS).

Aģentūra „France Press* ziņoj.
ka Satversmes sapuļces sēdē Golfs

īvēlēts par franču pagaidu vaļ-
deibas prīkšsadatāju. Par viņu ņū-
dūts 555 bolsu, viņai atturutīs.
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