
RAŽU NOVĀKT LlDZ PĒDĒJAI VĀRPAI
Visos plašajos Padomju Savienības

laukos rit drudžains darbs. Pavasarī labi
apsētie padomju lauki devuši bagātu ra-
ižu, kura jānovāc visa, līdz pēdējai vār-
pai un iespējami īsos termiņos.

Ražas novākšanai šogad ir ārkārtīgi
liela nozīme. Mūsu varonīgā Sarkanā
Armija pieliek visus spēkus, lai apturē-
tu un iznīcinātu ienaidnieka laupītāju
bandas. Fašistiskās ordas, ciešot milzī-
gus zaudējumus, tomēr ielauzušās mūsu
lielās tēvijas bagātākajās^ maizes repub-
likās. Ukrainas labības iztrūkums jādod
citām republikām un lai to varētu pil-
dīt, pavasara sējas kampaņā pārējās re-
publikas paplašināja sējas platību. Bet
uzdevums nebūs pilnīgi atrisināts, ja
bagātā raža netiks pienācīgi novākta un
uzglabāta.

Sējumu platību palielināšana smagā
"Tēvijas kara apstākļos iespējama tikai
Padomju Savienībā. Tikai sociālistiskā
kopsaimniecība visas pasaules priekšā
nodemonstrēja savas milzīgās dzīvotspē-
jas un deva sējas platību pieaugumu,
kas nav iespējams zemēs ar privātražo-
šanas raksturu lauksaimniecībā.

Lai Sarkanā Armija varētu pildīt savu
cēlo uzdevumu — iznīcināt hitlerisko
Vāciju — tā labi jāapgādā ar pārtiku.
Tāpēc ražas novākšanaskampaņai šogad,
kad mēs novācam kara laika ražu, ir
īsts kaujas uzdevuma raksturs.

Ar šī gada ražu mums ne tikai jāap-
gādā armija un iedzīvotāji, bet jābūt
rezervēm, ar ko palīdzēt no Hitlera ban-
dām atbrīvotajiem apgabaliem. Latvija
ir izlaupīta, saimniecība sagrauta un tās
atjaunošanai mums būs vajadzīga palī-
dzība no citām brālīgajām republikām.

Ārkārtīgi liela atbildība ražas novāk-
šanā gulstas arī uz visiem Padomju Lat-
vijas evakuētajiem pilsoņiem. Ražas no-
vākšanas frontē jāstrādā visiem, kas var
sniegt vismazāko palīdzību lauku darbos.
Mūsu vecajiem tēviem un mātēm pie
sava grūtā mūža vēl jāpievieno viena
smaga cīņa par maizi. Jauniešiem un
pionieriem jāmetas ražas novākšanā, pa-
turot acīs kā piemēru mūsu varonīgos
strēlniekus, kuri nežēlo savu dzīvību,
lai iznīcinātu ienaidnieku.

Katram Padomju Latvijas pilsonim
jāstrādā tā, kā strādā b.b. Kārlis un Kate
Ļuļas, pildot darba normu par 150%,
kā strādā vairākas reizes apbalvotāb.An-

tonija ^ Beleviča, b. b. Nīmants, Macuļ-
ska, Sčeglova, Bušs un daudzi desmiti
un simti Padomju Latvijas pilsoņu.

„Mēs novāksim ražu visīsākajos termi-
ņos, jo zinām, ka ar to dosim triecienu
ienīstam ienaidniekam," saka sociā-
listisko lauku trieciennieki.

Tēvijas kara invalidi Sovetskā ņem
aktīvu dalību ražas novākšanā, lai «āt-
rāk atbrīvotu okupētos apgabalus no
fašisma verdzības" — saka b. Kalmīts.

Raža jānovāc tā, lai neviena vārpa,
neviens grauds nepaliktu uz lauka. Des-
mitiem tūkstošu tonnu labības var iet
zudumā pa visu plašo zemi, ja pielaidīs
noziedzīgu paviršību, ja katrs hektārs
netiks rūpīgi novākts, salasot pēdējo
vārpiņu.

Reizē ar ražas novākšanu jārūpējas,
lai katru savākto graudu labi noliktu un
uzglabātu. Rūpes par ražas uzglabāšanu
ir tikai ražas novākšanas turpinājums
un prasa ne mazāk pūļu un ievērības.

Māsas Impes kopā ar savu brigādi
Veldemanovā, strādājot pie graudu
kaltēšanas, padarījušas vienā stundā to
darbu, kas bija jāveic piecās stundās.

Tikai tā strādājot pildīsim pienākumu
pret savu lielo dzimteni, pret Sarkano
Armiju un sekmēsim drīzāku uzvaru pār
hitlerisko Vāciju.

Visi ražas novākšanas, graudu kaltē-
šanas un uzglabāšanas darbi un nodo-
šana valstij jāveic trieciena tempos. Un
tempi būs triecieniski, darbs ar augstu
ražību, ja sociālistiskā sacensība aptvers
visus ražas novācējus un apstrādātājus.
Sociālistiskā sacensība ir spēcīgs darba
organizēšanas un kāpināšanas līdzeklis,
sociālistiskās sacensības līgums dod
mērķi čaklajam, iejūsmo vidējo un spiež
neatpalikt kūtro.

Nesaudzīgi jāizturas pret slaistiem un
darba disciplīnas jaucējiem. Neierasties
darbā bez svarīgiem iemesliem, ir smags
noziegums un katrs tāds pilsonis ar savu
noziedzīgo rīcību attālina uzvaras dienu
pār ienīsto ienaidnieku un iemanto dar-
ba frontes varoņu dusmas un nicināšanu

Katram lauku darba darītājam jāap-
zinās, ka biedra Staļina 1. Maija pa-
vēle — darīt visu, lai ienaidnieku sa-
triektu 1942.gadā — attiecas arī uz viņu,

Kopā ar brālīgo republiku kopsaim-
niekiem kāpināt ražas novākšanu visiem
spēkiem!

Angļu - padomju komunikē par Lielbritānijas
Premjerministra Cerčila kunga sarunām ar

PSRS Tautas Komisāru Padomes
Priekšsēdētāju J. V. Staļinu

Maskavā notika sarunas starp PSRS Tautas Komisāru Padomes

Priekšsēdētāju J.V. Staļinu un Lielbritānijas Premjerministru V. Cerčila
kungu, kurās piedalījās Harimana kungs kā ASV Prezidenta pārstāvis.
Sarunās piedalījās no padomju puses — Ārlietu Tautas Komisārs V.M.Mo-
1ot o v s, Maršals K. J. Vo r o ši 1o v s, no angļu puses — Britānijas Vēst-
nieks sers A. Klarks Kerrs, Impērijas Ģenerālštāba Priekšnieks sers
A. Bruks un citi Britānijas bruņoto spēku atbildīgie pārstāvji, pastāvī-
gais Ārlietu Ministra vietnieks sers Aleksandrs Kadogans.

Pieņemta virkne lēmumu, kas aptver kara jautājumus pret hitlerisko
Vāciju un tās līdzdalībniekiem Eiropā. Abas valdības ir pilnas apņēmības
vest šo taisnīgo atbrīvošanas karu ar visu speķu un enerģiju līdz hitleris-
ma un katras tamlīdzīgas tirānijas pilnīgai iznīcināšanai.

Pārrunas, kas noritēja sirsnības un pilnīgas vaļsirdības atmosfērā,
ļāva vēlreiz konstatēt, ka pastāv cieša sadraudzība un savstarpēja sapra-
šanās starp Padomju Savienību, Lielbritāniju un ASV pilnīgā saskaņa ar
viņu starpā pastāvošām sabiedroto attiecībām.

TRIJU MĒNEŠU KAUJU REZULTĀTI
PADOMJU-VĀCU FRONTE

(No 15. maija līdz 15. augustam)

Sarkanā Armija izcīnīja un tagad izcīna Voroņežas rajonā, Donas ielokā
un Dienvidos nepārtrauktas asiņainas kaujas pret uzbrūkošiem vācu fašistis-
kajiem 'karapulkiem. Sīm kaujām ir ārkārtīgi nikns raksturs.

Uz vasaras sākumu vācu virspavēlniecība sakoncentrēja frontes dienvidu
sektorā lielu skaitu karaspēka, tūkstošiem tanku un lidmašīnu. Kā ar slotu viņa
izslaucīja daudzus garnizonus no Francijas, Beļģijas, Holandes. Tikai pēdējos
divi mēnešos no turienes pārsvieda uz padomju - vācu fronti 22 divizijas, tai
skaitā 2 tanku, neskaitot agrāk pārsviestās. Hitlers mobilizēja līdz 70 diviziju
un brigāžu vasaļu zemēs — Itālijā, Rumānijā, Ungārijā, Slovākijā, neskaitot
somu karaspēku ziemeļos un meta tos padomju-vācu frontē. Ar draudiem un
uzpērkot, hitlerieši vervē Francijā, Beļģijā, Dānijā, Holandē un Spānijā arī no-
ziedznieku un svešu mantu ^mīļotāju nodaļas. Bez tam hitlerieši izveduši pie-
spiedu mobilizāciju Polijā un Cechoslovakijā. Savākuši visus šos meslus zaldātu
veidā, kā arī pievilkuši visus savus galvenos spēkus un rezerves, vācieši radīja
dienvidu sektoros ievērojamu pārsvaru karaspēka skaitā un technikā, nopietni
atspieda mūsu karaspēku un sagrāba virkni padomju zemei svarīgu rajonu un
pilsētu. Vācu-fašistiskie okupanti ieņēma Donas rajonā un Kubaņā plašu terito-
riju un rūpniecības ziņā svarīgas pilsētas — Vorošilovgradu, Novočerkasku,
Sachtas, Rostovu, Armaviru, Maikopu. Kaut gan lielākā daļa iedzīvotāju vācu
ieņemtajos rajonos evakuēti, labība un rūpnīcu ierīces izvestas un atkāpjoties pa
daļai iznīcinātas, Padomju Savienība-šai laikā cietusi lielus materiālus zaudējumus.

Neskatoties uz to, ka pretinieks ievadīja kaujā visas savas cilvēku galvenās
rezerves un milzīgu kvantumu technikas, vācu uzbrukuma operācijas attīstījās
tikai Voroņežas un dienvidu virzienos un pie tam ievērojami lēnāki nekā tas
bija kara pirmajā posmā. Pietiek pateikt, ka Voroņežas sektorā vācieši jau
pusotra mēneša mīdās uz vietas, pie kam pēdējā laikā šinī frontes sektorā ini-
ciatīvu vietām pārņēmis padomju karaspēks. Donas ielokā vairākas nedēļas
Sarkanā Armija atsit niknas vācu-fašistu karaspēka atakas un samaļ pretinieka
dzīvo spēku un techniku. Un tikai dienvidos vāciešiem, ciešot vislielākos zau-
dējumus, izdevās ievērojami pavirzīties uz prtekšu. Kas attiecas uz citām fron-
tēm, tad vācu karaspēks ne tikai nespēja tur izvest uzbrukuma operācijas, bet
gluži otrādi, padomju karaspēks attīsta aktīvu kara darbību Branskas, Rietumu,
Kaļiņinas un Ziemeļrietumu frontēs, iznīcinot šais kaujās desmitiem tūkstošu
vāciešu.

Pagājušos niknu kauju mēnešos Sarkanā Armija padomju-vācu frontē no-
darīja vācu, itāļu, rumāņu un ungāru iebrucēju karaspēkam milzīgus zaudēju-
mus ļaudīs un kaujas technikā.

Sī gada vasarā, triju mēnešu aktīvākara darbībā, no 15. maija līdz 15. augus-
tam vācieši pazaudēja 1 miljonu 250 tūkstošus zaldātu un virsnieku, no viņiem
krituši ne mazāk kā 480 tūkstoši. Viņi pazaudēja bez tam 3.390 tanku, līdz
4.000 visu kalibru lielgabalu un ne mazāk kā 4.000 lidmašīnu.

Padomju karaspēka zaudējumi no 15. maija līdz 15. augustam 606 tūksto-
ši kritušu, ievainotu un bez vēsts pazudušu cilvēku, 2.240 tanku, 3.162 visu
kalibru lielgabali, 2.198 lidmašīnas.

Ar neveikliem viltojumiem un smieklīgiem sagrābstījumiem hitleriešu kli-
ķe no jauna mēģina noslēpt savus zaudējumus padomju-vācu frontē.

Iespeciālizējušies viltojumos, hitlerieši žonglē ar apdullinošiem un melīgiem
skaitļiem. Tā, šī gada 12. augustā vācieši publicēja ziņojumu par šī gada pa-
vasara-vasaras kauju rezultātiem. Hitlerieši apgalvo, kā šinī periodā vācu kara-
spēks it kā saņēmis gūstā 1 miljonu 44 tūkstošus 241 gūstekni, atņēmis vai iz-
nīcinājis 10.131 lielgabalu, 6.271 tanku un 6.056 lidmašīnas! Padomju inform-
biroja publicētie faktiskie dati par Sarkanās Armijas zaudējumiem pilnīgi apgāž
hitleriešu melīgos ziņojumus. Hitlera un viņa sabiedroto armijas Eiropā cieš
milzu zaudējumus. Tieši ar to arī izskaidrojams, kāpēc vācu pavēlniecība maļ
tādas neiedomājamas muļķības par padomju zaudējumiem, tai pašā laikā rūpīgi
slēpjot sava paša karaspēka zaudējumus. Savāda lieta, — padomju zaudējumus
hitlerieši izdomājuši saskaitīt līdz pēdējam cilvēkam, bet par saviem zaudēju-
miem, kas viņiem daudz redzamāki, tie neatlaidīgi klusē,—kā ūdeni mutē ieņē-
muši. Bet taisni šie vāciešu pēdējo trīs mēnešu zaudējumi lēni, un tomēr neno-
vēršami sagatavo pamatu topošai vācu karaspēka sagrāvei.

PADOMJU INFORMBIROJS.

RAŽAS NOVĀKŠANA — SES0NAS DARBS,
TAS NEGAIDA.

IEVĀKSI RAŽU LAIKĀ — IEGŪSI,

NOKAVĒSI—PAZAUDĒSI!

(J. V. Staļins)

Cerčila un Harimana kungu paziņojumi
Pēc ierašanas Maskavā Cerčila kungs un Harimana kungs sniedza

šāduspaziņojumus, kas fiksēti kīnolentā:

Cerčila kunga paziņojums
„Lai kādas ciešanas, lai kādas grūtī-

bas mūs gaidītu, mēs eSam pilni apņē-
mības turpināt cīņu roku rokā, turpināt
cīņu roku rokā kā biedri, kā brāļi līdz
tam laikam, kamēr pēdējās hitleriskā re-
žima atliekas nebūs satriektas pīšļos,
palikdamas atmiņā kā piemērs un brīdi-
nājums nākamiem laikiem."

Harimana kunga paziņojums
„ASV Prezidents man uzdeva pavadīt

Lielbritānijas Premjeru viņa svarīgajā
braucienā uz Maskavu šajā izšķirošajā
kara momentā.

ASV Prezidents pievienojies visiem lē-
mumiem,kurus šeitpieņemsCerčila kungs.

Amerika kopā ar krieviem roku roka
stāvēs frontē".



PADOMJU AVIĀCIJA TĒVIJAS KARĀ
Padomju Savienības varenā aviācija

un viņas drošsirdīgie lidotāji ir mūsu
lielās sociālistiskās dzimtenes lolojums.
Padomju Savienības aviācija ir radusies
un izaugusi boļševiku partijas un per-
sonīgi biedra Staļina vadībā.

Padomju lidotāji bruņoti ar dzelzs gri-
bu uzvarēt, gatavi atdot par savu mīļo-
to dzimteni un ģeniālo tautu va-
doni un kara stratēģi biedru Staļinu
visas savas zināšanas, savus spēkus un
dzīvību. Padomju aviācija var minēt
simtiem varoņu un tūkstošiem ordeņiem
apbalvotu lidotāju. Padomju Savienības
varonis Gastello, kurš cīņās ar hitleris-
kajiem izdzimteņiem pirmais parādīja
vislielāko pašuzupurēšanās un varonības
piemēru, neizzudīs no Padomju Savienī-
bas tautu un visas cilvēces atmiņas. Tā-
dus tautas varoņus,kā leitnants Hlobis-
tovs, vecākais leitnants Baranovs, kap-
teinis Molodčijs, majors Puškins un dau-
dzus citus padomju lidotājus ar lepnumu
un mīlestību min padomju tautas.

Padomju aviācija iet pirmajās cīnītāju
rindās lai aizsargātu un atbrīvotu mūsu
zemes no hitleriešu cilvēkēdājiem.
Hitlers, iesākdams karu par pasaules
kundzību, lika lielas cerības uz savu aviā-
ciju, domādams, ka viņam izdosies īsā
laika sprīdī iznīcināt padomju aviāciju.
Pirmajās kara dienās mūsu aviācijai nā-
cās izturēt smagas cīņas ar skaitliski
pārāko ienaidnieku. Tomēr mūsu aviāci-
ja godam izturēja šo lielo cīņu pārbau-
di, iznīcināja ienaidnieka labākos lidotā-
ju kadrus. Hitleriskā aviācija kaujas gai-
tā bija spiesta vairākas reizes mainīt sa-
vu taktiku. Ja pirmajās kara dienās vā-
cu lidmašīnas klaiņoja nelielām grupām
un pat pa vienai, tad tagad tās uzbrūk,
lidojot lielās vienībās.

Par mūsu aviācijas lielo nozīmi un
spēku liecina tas, ka pagājušā gadā,kad
ienaidnieka mežonīgās ordas rāvās uz
austrumiem un apdraudēja Vitebsku un
Smoļensku, mūsu varonīgā aviācija ar
spēcīgiem sitieniem iznīcināja 39. vācu
tanku korpusu, atvieglojot Sarkanās Ar-
mijas operācijas. Pagājušā gada vasaras

beigās mūsu aviācija apturēja vācu ģe-
nerāļa Guderiāna tanku armijas reidu uz
Brjansku un Tulu. Tēvijas karā daudz
tamlīdzīgu piemēru.

Kara gaitā mūsu aviācijas rūpnie-
cība pastāvīgi uzlabojusi un papildi-
nājusi padomju aviāciju ar jaunām un
spēcīgi apbruņotām lidmašīnām. Šeit ļo-
ti liela nozīme sociālistiskā darba varo-
ņa inženiera S. Iļjušina konstruētajām
uzbrucēju lidmašīnām. Vācu armijai šīs
lidmašīnas nes nāvi un iznīcību. Ne velti
hitlerieši tās dēvē par „meīno nāvi".

«Mūsu aviācija ar savu kvalitāti pār-
spēj vācu aviāciju, bet mūsu slavenie li-
dotāji ir ieguvuši bezbailīgu cīnītāju
slavu". (Staļins).

Mūsu lidotāji nekad neizvairās no kau-
jas, lai arī kāds būtu ienaidnieka pār-
spēks. Septiņas mūsu lidmašīnas majora
Zīmina vadībā š. g. jūnijā uzbruka 27
vācu lidmašīnām, notrieca 10, sabojāja 3.

Tikai padomju lidotāji var parādīt tā-
du drosmes un pašaizliedzības visaugs-
tāko pakāpi, kādu prasa tarāna pielieto-
šana. Ienaidnieks jāiznīcina, un kad iz-
šauta pēdējā patrona, mūsu varoņi no-
triec to ar tarānu. Vec. leitnants Bara-
novs 4. augustā notrieca ar uguni trīs
vācu lidmašīnas, bet ceturto taranēja.
Un tādu varoņdarbu ir ļoti daudz.

Pašreizējās izšķīrējās cīņās, kad
ienaidnieka laupītāju ordas laužas uz
Volgu, Staļingradu, Kaukāzu, mūsu avi-
ācijai ārkārtīgi liela nozīme. Tā iznīcina
ienaidnieka techniku un dzīvo spēku,
dienu un nakti nedod tam miera, sēj
nāvi un iznīcību ienaidnieka rindās. Mū-
su aviācija un viņas varonīgie lidotāji,
kuri tēvijas karā parādījuši simtiem
varonīgas cīņas piemēru, dos vēl lielā-
kus sitienus hitlerisko slepkavu un lau-
pītāju ordām. Katra lidmašīna, katra
aviācijas vienība lai kļūst vāciešu iebru-
cējiem par „melno nāvi".

Padomju Savienības aviācijas dienā,
metot skatu pagājušajās varonīgo .cīņu
dienās, mēs ar gandarījumu un lepnumu
minām mūsu slaveno aviāciju, Staļina
ērgļus - lidotājus. A. BL.

TAUTAS NAIDS
Hitlera ordas met cīņā savus pēdējos

spēkus, lai gūtu panākumus Donas un
Kubaņas stepēs. Tur laistas darbā visas
rezerzes, ir tās, ko varēja sagrabināt
pašā Vācijā, ir tās salašņas, kas saslau-
cītas vasaļu valstīs un okupētajās zemēs.

Visu ziemu un pavasari hitlerieši cī-
tīgi meklēja sev lielgabalu gaļu arī Bal-
tijas republikās. Panākumi gan gaužām
vāji, bet viens otrs aizsargs, kulaka un
spekulanta dēliņš notverts un ierindots
«brīvprātīgajos" (Rīgā viņus sauc par
vājprātīgajiem). Bet viņu ģimenes locek-
ļus tauta iekļauj skaudra naida lokā. Ho-
landē, pilsētu ielās ļaudis tos apspļauda.
Francijā Dorio bandas «leģionārus", kas
rekrutējušies no kriminālistu padibenēm,
sagaida ar akmeņiem un pistolēm. Nor-
vēģijā kvislingiem vispārīgi grūti atrast
kādu «brīvprātīgo".

Arī Latvijas tauta nīst un nolād šos
nodevējus, kas pārdod savu tautu vācu
suņu bruņiniekiem. Ar bezgalīgu naidu
un nicināšanu darba ļaudis izturas pret
šiem tautu slepkavām un viņu ģimeņu
locekļiem.

Kādam no «brīvprātīgajiem", zaldātam
Viktoram Bulam, kas kritis gūstā pa-
domju-vācu frontē, raksta viņa draudze-
ne no Liepājas š. g. 4. maijā:

„Ar asarām acīs rakstu tev šīs rindi-
ņas... "Es visu laiku ticēju, ka par mums
rūpēsies un mums būs kaut kādas priekš-
rocības. Bet tagad iznāk, ka priekšrocī-
bas bauda tie, kas dzīvo mājās, gaida
komunistus un uz mums skatās kā uz

nodevējiem. Mājas pārvaldnieks man acīs
atklāti pateica, ka vācu bandas kalpiem
un viņu ģimenēm viņš nekā nepalīdzēs
un viņu lūgumus pat neuzklausīs... Pat
sētniece, slaukot pagalmu, sit ar slotu
manus bērnus, visādi ķengājas un saka,
ka ja tu citādi nevarot sev maizi nopel-
nīt, tad nevajagot iet ļaudis slepkavot."

Sī kundzīte nav vienīgā, kuru kaimi-
ņi sagaida un pavada ar slotas kātu. To
pašu raksta arī kāda augstākas sugas
«dāma" savā vēstulē š. g. 29. jūnijā ka-
pitanam-leitnantam Znotiņam:

«Vispārīgi tu raksti, ka mums esot
kādas priekšrocības. Vai tu domā, ka
mēs bez rindas arī ko varam dabūt? Ja
kādreiz nav jāstāv rindā, tad tikai tā-
pēc, ka kaut kur tuvumā ir policists. Ja
nē, tad ir jau noticis, ka ļaudis mūs aiz
apkakles izsviež no veikala..."

Sētniece vienu piekauj ar slotas kātu,
otru ļaudis met ārā no veikala, kādu
trešo kundzīti, kas prasa nokrejotu pie-
nu, seržants izsmej, teicot, lai vīrs tai
sūtot pienu no frontes — tā, lūk, iztu-
ras Latvijas tauta pret nodevē-
jiem — hitleriešu un Dankera bandas
kalpiem. Bet tas ir tikai sākums. Sis
svelmainais naids kļūs vēl -dziļāks, vēl
briesmīgāks, kad Latvijas tauta prasīs
norēķinu par visiem tiem briesmu dar-
biem, ko pastrādājuši hitleriskie varmā-
kas.

Sī diena nav tālu!
Fr. DEGLAVS.

Cerčila kunga telegrama J. V. Staļinam
Izlietoju gadījumu, lai Jums pateiktos par Jūsu biedrisko izturēšanos un

viesmīlību. Esmu ļoti apmierināts par to, ka pabiju Maskavā, — pirmkārt tāpēc,
ka mans pienākums bija izteikties, un, otrkārt, tāpēc, ka esmu pārliecināts
par to, ka mūsu kontakts izrādīsies noderīgs mūsu lietas sekmēšanā. Lūdzu
nododiet manu sveicienu Molotova kungam.

SERŽANTS GRUNDE
Kādā iepriekšējā uzbrukumā T. sādžai,

200 metru no tās uzkalnā bija uzskrē-
juši mīnām un palikuši tur daži mūsu
tanki. Labu laiku pretinieks mēģināja
tos iegūt, lai izmantotu kā izdevīgu
uguns pozīciju pret mums. Bet, nevarē-
dams izturēt mūsu uguns svelmi, viņš
atkal un atkal bija spiests atvilkties uz
iepjiekšējo pakalnu.

īsi pirms mūsu daļu uzbrukuma, vada
priekšgalā izvirzījās seržantsGrunde.

Vads saņēma pavēli virzīties uz priek-
šu. Grunde apstājās tikai tad, kad gal-
va atdūrās tankā. Viņam bija savi plāni.
Slēpdamies no lodēm, piecēlās un uzma-
nīgi atvēris lūku, ielēca.

Pamēģināja iedarbināt motoru.
— Strādā! — Grunde gavilēja. Sa-

grieza mašīnu taisni un sāka aplūkot
iekārtu. Lielgabals un divi ložmetēji pil-
nā kaujas gatavībā.

— Uguni! — nedaudz smīnot, noko-
mandēja pats sev un iedarbināja lielga-
balu. Šāviņš asi pāršķēla gaisu un iz-
sprāga blakus kādam vācu ugunspunk-
tam. Abi ložmetēji viens pēc otra izme-
ta pa riekšavai nāvējošā metāla. Preti-
nieka lodes nespēcīgi saplaka pret tanka
bruņām. Izšautās ampulas netrāpīja: ne-
saplīsušas tās iegrima izmirkušajā zemē,
nenodarot nekādus zaudējumus. Šāva
arī artilērija. Sevišķi nikni strādāja kāds
lielgabals pretējā uzkalniņa labajā pakājē.

— Tam nu katrā ziņā jāaizbāž rīkle,
— nodomāja Grunde. Mērķējamā ierīce
bija sabojāta, tāpēc notēmēja pa stobru.
Pāris trīs granātas pretinieka lielgabalu
apklusināja, nākošās galīgi to saārdīja
kopā ar visu apkalpi. Un tāpat notika

ar ložmetēju, kas sīkiem rējieniem stei-
dzās atbalstīt lielgabalu.

77 šāvieni viens pēc otra smagi iekri-
ta pretinieka pozicijās, sējot nāvi. Lož-
metēji strādāja pamīšus: kamēr viens at-
dziest — šauj otrs. Grunde jau saskaitī-
ja 24 izšautas lentas...

Šinī tankā vairāk nebija ko darīt.
Grunde mēģināja braukt — negāja, grie-
zās tikai uz vietas. Izkāpis ārā, ievēro-
ja, ka saplosīta kāpurķēde.

Pieplacis pie zemesTviņš aizlīda uz
nākošo tanku. Tas pats. 77 šāviņi, mai-
noties ar asām ložmetēju kārtām, ievadī-
ja jaunu kara dienu. Nāvi fašistiem!

Kad sāka pietrūkt municijas, noorga-
nizēja piegādi. Sarkanarmiešiem Kļavi-
ņām, Borkovskim, Zablevskim uzdeva
piegādāt to no mašīnas ielejā.

Vēl 77 šāviņi un 24 lentas...
Saniknoti par varonīgo cīnītāju, vā-

cieši izsauca lidmašīnas. 22 fašistu mai-
tas putni uzlidoja 12 reizes vie-
nam padomju seržantam un 3 sarkanar-
miešiem, nometot līdz 100 bumbu. Ser-
žants Grunde turpināja savu darbu. Ti-
kai vienam tankam sagrāva torni.

Pagāja diena un vēl nakts. Mazā rīt-
ausmā nākošā mūsu apakšvienība gāja
ieņemt uguns poziciju. To ievērojis, vā-
cietis no priekšējās ložmetēju ligzdas at-
klāja uguni. Seržants Grunde nolēma iz-
nīcināt arī to. Viņš to veica ar tiešā tē-
mējuma uguni.

Apakšvienība netraucēti ieņēma pozi-
ciju uzbrukumam.

Izšauti 255 šāviņi un 176 ložmetēju
lentas. Iznīcināti 1 lielgabals, 2 ložme-
tēju ligzdas, 50 fašistu. Tāds Grundes
rēķins. JEZUPS LAGANOVSKIS.

JUNKURI DRAUD
Sakarā ar milzīgajiem zaudējumiem

padomju-vācu frontē, hitleriskie varasvī-
ri okupētajās padomju republikās lien no
ādas, lai piespiestu vietējos iedzīvotājus
iestāties vācu armijā. Vācu laikraksts un
Rīgas radiofons nemitīgi atgādina, ka
«austrumu apgabalu iedzīvotāji atdevuši
sevi vācu iestāžu rīcībā" ? un tāpēc ne-
viens nedrīkst karu «uzņemt no sava
personīgā interešu viedokļa". Latvieši
esot tik stūrgalvīgi, ka «par karu tie
domājot, ka tas vācu lieta". Vācu ieka-
rotāji neganti sašutuši, ka latvieši nejūt
nekādu pateicību par vācu baronu uz-
kundzēšanos, bet pretojas kā varēdami.

Tā valsts komisārs Loze raksta laik-
rakstā «Deutsche Zeitung in Ostland",
ka, braukājot pa Vidzemi, viņam radies
iespaids, ka latviešu tauta ilgojoties ti-
kai pēc miera. Un nikni draud par tā-
du pārdrošību — ilgoties pēc miera —
kad visiem jākarojot.

Valsts ministrs, stulbais baronelis Ro-
zenbergs, ir vēl atklātāks un pasaka, ka
«austrumu apgabalos atrodas bandas,
kuras iznīcinājušas daudzus vietējos

ierēdņus par sadarbošanos ar vācie-
šiem". Latviešiem esot «dota pašvaldība,
kuras uzdevums rūpēties, zem vācu iestā-
žu kontroles, par kara saimniecības ap-
gādi". Bet šis junkurs nevar atturēties
nepateicis arī pašu galveno, ka «Latvijas
saimniecībā jāpievelk spēki no Vācijas".

Nodevējs Dankers kādā runā zvēr uz-
ticību Vācijai un solās izrēķināties ar
tiem, kuri — «šinī ceļā met sprungu-
ļus". Tālāk Dankers lielīgi paziņo, ka
viņš «naidā saslienas pret balsīm, kas
prasa atkal sarkano karogu pār Latviju".

Laupītāji un slepkavas nemierā, ka lat-
vieši neiet karā par fašistisko vācu im-
periālistu interesēm un neļauj sevi iznī-
cināt. Latvieši negrib palīdzēt paši sevi
iznīcināt, lai atbrīvotu dzīves telpu vā-
cu iekarotājiem.

Latvijas pilsoņi cīnās un iznīcina daudz
okupantu un nodevēju — dankeriešu.
Nodevēju ceļā Padomju Latvijas patrio-
ti metīs tādus «sprunguļus", par ku-
riem klūpot no fašistiem paliks tikai rie-
bīga smirdoņa. Sarkanais karogs atkal
pacelsies pār Latviju! P- P-

Uzņē mumā: Eskadriļas komandieris kapteinis V. A. Gusarovs dod kaujas
uzdevumu lidotājiem - iznīcinātājiem. (TASS'a fotochronika)



Laikā un rūpīgi novākt bagāto ražu
Ražas novākšana ir grūts darbs, bet

vai var runāt par grūtībām, kad dzim-
tene briesmās? Vai mūsu varonīgie
karavīri runā par grūtībām, atdodot sa-
vas dzīvības? Nav tādu grūtību, ko ne-
pārvarētu padomju patrioti, lai aizsargā-
tu tēvzemes brīvību.

Visu jaunatnes enerģiju, aizrautību un
pašaizliedzību ražas novākšanā! Ar to
mēs, izpildot b. Staļina 1. Maija pavēli,
sniegsim milzīgu palīdzību Sarkanai Ar-
mijai, tuvināsim mūsu uzvaras dienu.
Lai par mūsu evakuētās jaunatnes darbu
aizmugurē spriež tik pat labi kā par
mūsu varoņiem frontē. Būsim viņiem
līdzīgi!

N. BUSE
LĻKJS Centrālās Komitejas sekretāre

Jaunieši, visus spēkus ražas novākšanai
Visā Savienībā jau sākusies ražas no-

vākšana. Tai šogad ir milzīga polītiska,
kara un saimnieciska nozīme. Kopsaimnie-
cību un padomju saimniecību lauki ir
tāda pati fronte — maize vajadzīga lī-
dzīgi ieročiem. Apgādāt iedzīvotājus,
Sarkano Armiju ar maizi un citiem pār-
tikas produktiem, nozīmē atrisināt vie-
nu no galveniem un izšķīrējiem uzvaras
priekšnoteikumiem. Šī uzdevuma pirmā
pusē — sējas laikā — milzīga loma bi-
ja jaunatnei. Ražas novākšanā jaunatnei
vēl lielāka nozīme. Tas pašreiz ir pats
galvenais, tas ir kaujas uzdevums, ar ko
jaunatne nostājas vienā no atbildīgāka-
jiem posmiem cīņā pret vācu fašistiska-
jiem bandītiem.

Latvijas evakuētā jaunatne nevar stā-
vēt malā šī uzdevuma atrisināšanā. Sav-
laicīga un pilnīga ražas novākšana pa-
domju laukos ir cīņa par uzvaru, par
Padomju Latviju.

Mūsu jaunatne uzdevumu izpratusi pa-
reizi. Jau pagājušo rudeni latviešu jau-
natnes vairums ieslēdzās ražas novākša-
nā, kaut gan daudzi nekad nebija strā-
dājuši lauku darbos.

Latvijas jaunatne frontē godam veic
savus pienākumus. Viņu raksturo paš-
aizliedzība un varonība cīņās. Par eva-
kuēto jaunatni spriedīs arī pēc tā, kā tā
būs palīdzējusi veikt valstij tik svarīgo
ražas novākšanas uzdevumu. Latvijas
jaunatnei un jo sevišķi komjaunatnei jā-
būt paraugam darbā. Ražas novākšanā
svarīga katra stunda, katra minūte. Ve-
cais latviešu zemnieks saka, ka ražas
briedums negaida. Nenokavēt un rūpīgi
novākt laukus — tāds ir lozungs. — Ne-
nokavēt, saka b. Staļins, nokavēt nozī-
mē pazaudēt. Katra vārpa, katrs
grauds ir šogad svarīgs. Darbs jāveic
sacensības kārtībā. Vēl nekad sociā-
listiskai sacensībai, kā visplašākās tau-
tas patriotiskai kustībai, nav bijusi
tāda nozīme kā tagad. Jāsacenšas par
to, kas agrāk iziet laukā un vēlāk to at-
stāj, kas izstrādā lielākas normas, novāc
tīrākus laukus. Jāsacenšas tā, lai celtu
ne tikai katra individuālo darbu, bet vi-
sas brigādes, visas darba grupas ražību.
Ivanovas apgabalā daudzās brigādēs mū-
su jaunieši ir divsimtnieki. Komjaunietis
Pogodins Vjazņiku rajonā ir ne tikai
labs paraugs darbā, viņš ir arī darba

organizators — aiz viņa iet mūsu jau-
natne un viss pārējais kolektīvs. Panā-
cis viņš to tādā ceļā, ka nenogurstot
katram noskaidrojis valsts un partijas
spraustos uzdevumus, aizdedzinājis sir-
dīs cēlāko no visām jūtām — palīdzēt
savai tēvzemei.

Vēl viens piemērs. Novosibirskas ap-
gabalā Ojašinas rajonā padomju saim-
niecībā strādā brāļi Georgs un Haralds
Šlabji no Daugavpils. Kaut gan Geor-
gam ir tikai 16 gadu, viņš veic kom-
jaunatnes sekretāra pienākumus padomju
saimniecībā. Haralds ir lielisks paraugs
darbā. Abi brāļi par labu darbu, par
labu darba organizēšanu un jaunatnes
iniciatīvas attīstīšanu iemantojuši at-
zinību.

Nepieciešami organizēt evakuētās Lat-
vijas jaunatnes sapulces, kur noskaidrot
mūsu pienākumu, katram dot konkrētu
uzdevumu, izraisīt iniciatīvu, lai mēs pie-
liktu visu enerģiju un prasmi darbā.
Mums jādomā arī par to, kā ražu labāk
saglabāt, sevišķi tas attiecas uz saknēm.
Šoziem nedrīkst sasalt neviens kartupe-
lis. Šeit varam daudz palīdzēt, jo tīrībai,
uzmanīgai atlasīšanai un rūpīgai glabā-
šanai milzīga nozīme.

Mēs neesam šeit viesi. Katrs kopsaim-
niecības lauks ir arī mūsu lauks, katrs
grauds un kartupelis ir arī mūsu daļa.
Padomju laukos aug tā maize, kas palī-
dzēs izcīnīt uzvaru, no kuras pārtiks arī
mūsu izmocītā un nobadinātā latviešu
tauta. Mums jāstrādā tā, kā strādā mū-
su evakuētie bērni Mengeras bērnu mā-
jā. Ar mīlestību un lielu rūpību viņi ap-
sēja, ravēja un kopa savus dārzus un
gatavojas tagad ražas novākšanai, jo zi-
na, ka tas, ko viņi izaudzēs, vairos
valsts klēts bagātību, stiprinās to karā.
Kopsaimniecībās iet strādāt arī Savinas
un Šāvāsbērnu nama iemītnieki.Sien kūļus
pienes kaudzēm, piegrābj, lasa vārpas un
tā rezultātā krājas tonnām zelta graudu.

Pilsētās tin rajonu centros dzīvojo-
šiem komjauniešiem arī jāpiedalās ražas
novākšanā. Labu paraugu šeit dod lat-
viešu mākslas ansambļa komjaunieši Iva-
novā, kas palīdz novākt ražu ne tikai ar
dziesmām un uzvedumiem kopsaimniecī-
bās atpūtas brīžos, bet arī pļauj, sien
kūļus un ved labību.

Ir radīts fonds Sarkanai Armijai,
kurā tiks savākti 145 miljoni pudu
labības. Komjaunieši šī fonda orga-
nizēšanā iet priekšgalā, kāpēc arī Latvi-
jas jaunatnei te jāpieliek sava roka.

Karstas dienas ir mūsu jaunapmācītiem
traktoristiem. Sējas kampaņā Latgales
komjaunietei Jadvigai Apsei bija grūti
vadīt savu traktoru un tomēr viņa iz-
pildīja darba normu par 140%. Ražu no-
vācot, viņa būs pirmrindniece — par to
nešaubāmies. Arī pārējie traktoristi, kas
nepaspēja sējā izmēģināt roku — ražas
novākšanā ieņems noteiktu vietu. Rūpē-
jieties par savām mašīnām, traktori un
kombaini darba laikā nedrīkst iziet no
ierindas, jābūt sagādātām rezerves da-
ļām! Taupiet degvielas!

Ražas novākšanas gaita
Ražas novākšana Padomju Savienības

laukos ir pilnā gaitā. Kopsaimnieki mo-
bilizējuši visus spēkus, lai ievāktu ražu
iespējami ātrāk un labāk, novērstu zu-
dumus, izpildītu obligātās labības node-
vas valstij un ar to nodrošinātu rudens
un pavasara sēju un uzturu Sarkanai
Armijai, sev pašiem un visai cīņā ar
ienaidnieku ierautajai Padomju zemei.

Ziņas par ražas novākšanu līdz augus-
ta vidum liecina, ka padomju lauki, ne-
raugoties uz samazināto darba roku skai-
tu, sekmīgi veic lielo ražas novākšanas
uzdevumu. Kur darbs pareizi organizēts,
tur sasniegti pat rezultāti, kas pārsniedz
pirmskara sasniegumus. Blakus mašīnu
darbam daudz vietās panākti uzlabojumi
rokas darba metodēs.

Laikrakstā «Izvestija" līdz 16. aug.
publicētie pārskati dod šādu ainu par
ražas novākšanas gaitu un sasniegumiem:

Ceļabinskas apgabalā līdz 12.
augustam labības novākts no 4 reizes
lielākas lauku platības nekā uz pag. ga-
da 15. augustu. Kargopoļskas rajona
kopsaimniecības jau novākušas visus ru-
dzus un stājušās pie vasarāja pļaujas.

O m s k a s apgabalā novākts pāri par
1000 ha bagātas ražas. Mplotovas rajo-
nā rudzu pļauja jau tuvojas noslēgumam.
Kviešu, auzu, miežu pļauja pilnā gaitā.
Dienu un nakti rūc kuļammašīnas.

Kazachstanas austrumu rajonos
uz 10. augustu novākts jau pāri par 70
tūkst, ha labības. Laukos strādā vairāk
kā 13 tūkstoši pilsētnieku un skolnieku,

no kuriem daudzi pārsniedz darba nor-
mas. Plaši attīstīta sociālistiskā sacensī-
ba. Zaisanskas rajona lauks, artelī „Prav-
da" b. b. Gesabajevs un Galkenovs ar
zirgu pļaujammašīnu novāc katrs 12 ha
labības dienā.

Citas apgabala dienvidu rajoniem,
kas ražu sāka novākt agrāk, pievienoju-
šās arī Pieamūras kopsaimniecības. Šil-
kinskas kopsaimniecība «Ļeņina Ceļš"
pielāgojusi kviešu novākšanai siena
pļaujammašīnas. Cerniševskasrajona kop-
saimnieki pielāgojuši labības novākšanai
250 siena pļaujammašīnas.

Tambovas apgabalā jau uz 10. aug.
novākti pāri par 160 tūkst. ha. Pirmās
rudzu pļauju nobeigušas Špikulovas ra-
jona kopsaimniecības, novācot 8.400 ha.
Augu dienu šeit labību krauj kaudzēs
un kuļ. Tur, kur prasmīgi apvienots ma-
šīnu un roku darbs, ražas novākšana no-
rit ātri. Laukos attīstās sociālistiskā sa-
censība, aug stachanoviešu skaits. Muč-
kapskas MTS kombainieris Jēkabs Ku-
zins ar kombainu «Staļinec" novācis pir-
majā dienā 20 ha labības, tagad jau 35
— 40 ha vienā maiņā.

No Padomju Savienības dienvidaustru-
mu apgabaliem nāk ziņas par sekmīgu
technisko kultūru (tabakas, kokvilnas)
ražas ievākšanu. Padomju lauki šogad,
nevērojot grūtības, ko radījis ienaid-
nieka iebrukums, pilda savu pienāku-
mu pret Sarkano Armiju, pret pilsētām,
pret dzimteni. A. E.

VERDZĪBĀ
Pa aplinkus ceļiem, pa līkloču tekam no-

nākusi pie mums šī vēstule.Lūk, ko raksta
tajā savam draugam latviešu meitene, kas
atrodas uz laiku okupētajā Padomju Lat-
vijā. Saprotamu iemeslu dēļ mēs neminam
pilnu viņas vārdu.

Draugs mans, kur gan tu esi? Nezinu, vai saņem-
si šo manu vēstuli, tomēr izmantoju gadījumu lai
mosūtītu tev kādu ziņu par sevi.

Kā lai aprakstu tev mūsu dzīvi, smago un moku
pilno, zem vācu jūga? Un vai to vispār var saukt
par dzīvi? Veselu gadu mēs jau smokam verdzībā.
Bet vai tu atceries, kā mēs kopā mācījāmies Jelgavas
akadēmijā, atceries, kā sapņojām par draudzīgu, ko-
pīgu darbu pēc tās beigšanas? Jau izturējām pārbau-
dījumus (tie bija pirmie padomju akadēmijā!), jau iz-
klīda studenti praksē, un mēs lolojām gaišas cerības
par braucienu brīvdienās uz Maskavu. JJ

Atceries, mīļais draugs, kā klaiņojām abi vakaros
PJelgavas parku?... Bet vēlāk es aizbraucu uz da-
žām dienām pie mātes Zaļeniekos. Tas bija tikai 30
kilometru no Jelgavas.. Lūk, tieši tur mani pārstei-
dza karš. Pirmais vācu bumbas grāviens, asinis un
nonāvēti cilvēki, kas vēl vakar priecīgi smaidīja un
smēja... Bēdas un ciešanas, baigu verdzības jūgu,
pastāvīgus pazemojumus, visu cilvēcīgo jūtu nonie-
vāšanu — lūk, ko jau ar pirmo dienu mums atnesa
vācieši. Tu taču zini, draugs, ka mēs arvien runājām
par viņiem ar naidu. Mēs zinājām, ka viņi tīko iegūt
mūsu zemi. Bet nekad vēl es neesmu ienīduši vācie-
šus tik stipri kā tagad.

27. jūnijā vācieši iebruka Zaļeniekos. Sākās bries-
mīga izrēķināšanās. Uz vietas viņi nogalināja 78 pil-
nīgi nevainīgus cilvēkus — par «līdzjūtību boļševi-
kiem" . Starp noslepkavotiem bija sirmgalvji, sievie-
tes un pat bērni... Bet vēlāk sākās laupīšanas.
Atceries — pagājušais gads mums solīja bagātīgu
ražu. Vācieši visu to atņēma. Viņi piekrāva baržas
ar latviešiem nolaupīto maizi un pludināja pa upi uz
Rīgas ostu. Dienu un nakti gāja prom pa Lielupi
baržas ar labību. Sākās bads.

Visus vīriešus hitlerieši ar varu nosūtīja darbos uz
Austrumprūsiju. Cik gan asaru tika liets šķiroties!
Vācu zvēri daudzkārt pat neļāva atvadīties no ģime-
nēm. Sievietes iztrenkāja, bet bērnus bez žēlastības
atrāva no tēviem un atsvieda sānis.

Starp aizdzītajiem uz Vāciju bija arī sirmais Jaun-
zems un viņa vecākais dēls. Atceries, es kādreiz tev
stāstīju par viņu. Jau sen Jaunzems dzīvoja šai
pagastā, dzīvoja nabadzīgi, pārtika, kā saka, no ro-
kas mutē. Uz pieciem cilvēkiem ģimenē viņiem bija
pavisam tikai trīs hektāri zemes. Bet 1940. gadā
Jaunzems dabūja vēj 10 hektārus. Deva viņam pa-
domju vara arī sēklu, mākslīgos mēslus un govi.
Cilvēki tikko nostājās uz kājām — te uzreiz nelaime
klāt! Nolādētais vācietis atkal atņēma zemi un tēvu
ar dēlu aizdzina verdzībā.

Bet ne visus Zaļenieku ļaudis vāciešiem izdevās
padarīt par vergiem. Jaunzema jaunākais dēls Jānis
un vēl daži jauni puiši pazuda no sētām. Vācieši
dusmās kļuva vai traki! Norīkoja veselu kareivju
nodaļu aizbēgušo gūstīšanai, — tomēr nelīdzēja! Kas
gan noķers latviešu zēnu, kad viņš aiziet savā dzim-
tajā mežā! Bet mūsu meži, tu pats zini, biezi un
seni — nenodos.

Pagāja dažas dienas. No zēniem — nekādu ziņu.
Bet vēlāk, dzird, parādījušies Jelgavas apriņķa mežos

partizāni. Te liellaivas ar labību Lielupē nogremdē,
te vāciešu noliktavu ar visādām salaupītām mantām
nodedzina. Mēs klusībā priecājāmies: mūsu zēni strādā.

Vācieši trakoja. Visur izkāra sludinājumus. Tajos
draudēja ar bargiem sodiem par ieroču slēpšanu,
par palīdzību partizāniem. Un ne tikai draudēja, bet
arī sita cilvēkus, sakropļoja, noslepkavoja... Nekas
nelīdzēja. Nekādi draudi nevarēja piespiest iedzīvo-
tājus izdot partizānus. Visu ziemu gan še, gan tur
parādījās mūsu drosminieki un sita vāciešus, kur
vien varēia.

Bet pavasarī Zaļeniekos, mūsu bagātīgajos laukos,
sabrauca liekēži — vācu kolonisti. Viņu starpā bija
arī jaunieši no «Hitler Jugend". Viņi, ko domā, at-
braukuši «vadīt" latviešu zemniekus. Sadzina

^
mūs

visus uz sapulci. Ļaudis gāja zem pātagas, drūmās
pārdomās — kādas gan jaunas mocības gatavo vi-
ņiem vācietis. Bet «vācu apriņķa komisārs" paziņoja,
ka no viena paša Zaļenieku pagasta jau simtiem lat-
viešu zemnieku nosūtīti uz Austrumprūsiju un viņu
zemes pārejot vācu kolonistu īpašumā.

Jaunzema lauki bija atdoti kādam jaunam hitleriešu
kolonistam. Šis riebīgais zaļknābis siekalojās vien,
redzēdams bagāto laupījumu latviešu tīrumos, redzē-
dams vergus latviešus, kas lieks savas muguras viņa
labā. Bet nepagāja ne divas nedēļas, kad viņu atra-
da mežā ar cauršautu pauri. Bija saņēmis partizāņu
lodi. Vācieši izsauca soda ekspedīciju, dauzījās pa
visiem Zaļenieku mežiem, bet neviena nedabūja
rokā...

Draugs mīļais, kā gan es vēlētos saņemt no tevis
kādu vēsti. Es zinu, ja tu esi dzīvs, tu cīnies pret
vāciešiem. Un lai kur tu būtu — sit viņus bez žē-
lastības, sit līdz pilnīgai izdeldēšanai. Sit, lai mēs
atkal varam satikties vecajā Jelgavas parkā...
(Pēc «Komsomoļskaja Pravda"). Tava L. R.



ĀRZEMJU TELEGRAMU APSKATS
BEĻĢIJAS PATRIOTI UZBRŪK

OKUPANTIEM

Londona, 14. augustā (TĀSS).
Beļģijā notiesāti 28 strādnieki, kurus
apvainoja pretvācu sabotāža un ieroču
glabāšanā. Lielākā daļa notiesāto ir ogļ-
rači.

Lježā notika vairākas akcijas pret oku-
pantiem. Lietotas sprāgstvielas. Militā-
rās iestādes arestējušas 20 beļģus. Ar
okupācijas varas pavēli rajonos, kur no-
tikuši sprādzieni, iedzīvotājiem uz sava
rēķina jāsedz postījumu izdevumi un bez
tam jāsamaksā kontribūcija.

Beļģijas telegrāfa aģentūra ziņo, ka
vācu militārā vara Lježā atklājusi zem-
grīdes organizāciju ar lieliem ieroču un
kara materiālu krājumiem. Ieroči iegūti
vietējās kara rūpnīcās.

GEBELSS ATZĪST, KA VĀCIJA NAV
SPĒJĪGA KAROT DIVAS FRONTES

Zeņeva, 14. augustā (TĀSS).
Avīzē «Das Reich" iespiests Gebelsa
raksts «Spēku koncentrācija". Pirmo rei-
zi viens no hitleriešu vadoņiem publiski
atzīstas, ka Vācija nav spējīga karot di-
vās frontēs, jo tas nozīmē «vācu spēku
saskaldīšanu un ir izdevīgs ienaidnieka
stratēģijai".

Gebelss tālāk tieši atzīst, ka Vācija

tā iestigusi padomju-vācu frontē, ka ne
var tagad atsaukt nepieciešamo aviāci
jas daudzumu, lai pretotos Anglijas gai
sa spēku sitieniem. Viņš ieteic rēķinā
ties ar angļu gaisa uzbrukumu nenovēr
šamību «tanī laikā, kad Vācija koncen
trējusi visus spēkus Austrumos, kur iz
šķiras kara gaita".

PAŠNĀVĪBU PIEAUGUMS RUMĀNIJĀ
Zeņeva, 15. augustā (TĀSS).

Rumānijas avīzes «Universal" notikumu
chronika liecina par briesmīgu nabadzī-
bu un izmisumu Rumānijas iedzīvotājos.
Spriežot tikai pēc šīs avīzes chronikas,
pagājušo mēnesi Bukarestā nabadzības
dēļ nonāvējušies 26 cilvēki. Lielais paš-
nāvnieku vairums — jaunas sievietes,
pārdevējas, kalpones, modistes.

Chifonika skopi runā par pašnāvību
iemesliem: 23 gadus vecā Tosika Voiņa
noindējusies «vāju nervu un nabadzības
dēļ"; 47 gadus vecā Anastasija Nikules-
ku «saindējusies trūkuma dēļ"; 37 ga-
dus vecā Sanda Vasiļesku noindējusies,
pašnāvības motīvs — nabadzība; 2l ga-
dus vecā Alise Atakeliaka pārgriezusi
sev vēnas tāpēc, ka «neesot gribējusi
zagt"; advokāts Ponaits Sidors izmisu-
mā izlēcis no piektā stāva smaga mate-
riālā stāvokļa dēļ.

MES PALĪDZĒSIM

Zelta ezers zaļa laukuma vidū. Nē,
tie rudzu graudi. Kā irkļi lāpstas
sviež tos uz visām pusēm, tie krīt sma-
gi kā zelta pilieni vizēdami un ieklāda-
mies vienmērīgā biezumā. Darba prieks
laistās mūsu sejās. Darbs sokas. Zelta
lauks aug un aug.

«Biedri, saule cepina kā Āfrikā, vai
nebūs lietus ?" jautā mūsu vecākā,
b. Lilija Gēriņa. Atliecam muguru, pa-
lūkojamies saulē. «Nē, debesīs ne māko-
nīša," atbild vienmēr nebēdīgā Olga
Pinkovska. Vēlreiz apgriezt visu rudzu
graudu lauku un tad pusdienā.

«Šodien izgatavošu ko jaunu," saka
saimnieciskā Valentīna Platpīra, «nu jau
ēdam pašu dārziņos izaudzētās saknes
un salātus."

«Uzdziediet dziesmiņu," lūdz sirmais
noliktavas sargs Semjons. Neliekamies
ilgi lūgties un drīz pāri plašajiem kla-
jumiem notrīc viena dziesma pēc otras,
gan jautras, gan skumjas. «Tā labi, bēr-
ni, jaukas jūsu dziesmas, kaut valodu
nesaprotu."

Ar dziesmām labi sokas darbs. Šo
dien labi žūst graudi. Pēcpusdien nesī-
sim noliktavās.

Bet saule aptumšojas. Nemanot vējš
sadzinis pilnu debesi mākoņiem. Briga-
dieris jau aizgājis pusdienā. Vai mums
gaidīt viņu un rīkojumu? Daudz cent-
neru labības samērcēs lietus. To sapro-
tam bez vārdiem. Drudžaini zib lāpstas
un stumjamie koki, sagrūžot rudzus
kaudzē. Strādā visi, cik jaudas. Septiņ-
gadīgā Lilija palīdz, cik spēdama.
«Nu uz sacensību,kurš būs ātrāks, lietus

vai mēs," saka komjauniete Hilda Impe,
nomezdama galvas lakatiņu.

Kad pēc neilga laika atskrien briga-
dieris, norūpējušos seju, labība jau no-
liktavā. Tas izbrīnējies krata galvu. Se-
ši cilvēki 5 stundu darbu veikuši apm.
1 st. laikā.

Arī citās dienās mūsu latviešu grupa
vienmēr pārsniedz darba normas simt-
procentīgi. 50 g. vecā Antonija Be ļ ev i-
č a vairākas reizes apbalvota par priekšzī-
mīgu darbu. Viņas paraugam daudz se-
kotāju. Un lai izpildītu biedra Staļina
pavēli, mēs esam apņēmušās arī turpmāk
pārsniegt normas, jo zinām, ka labi apgā-
dāta fronte ir drošākais ceļš drīzai
uzvarai. AUSTRA IMPE,
Gorkijas apg. Perevozas raj.Veldemanovā.

Organizējam talciniekus
Kirovas apg. Kirovas rajonā Latvijas

PSR evakuēto pilsoņu 18 cilvēku liela
brigāde visu vasaru strādā kopsaimnie-
cībā «Kirovas Pravdā". Pļāvējas b. b.
Bračka, Kaminska, Vainovska, Vimba,
ikviena strādājot pārsniedz normas. Bied-
rene Bračka paspēj bez tam vēl aiziet
uz Kirovu un nodod asinis ievainotiem.
Ļoti labi siena pļavā pie vākšanas dar-
biem strādā arī pārējie brigādes locekļi.
Mūsu kolektīva divas 14 g. v. meitenes,
Austra Mežsarga un Rita Kalnbērziņa,
darba disciplīnā parāda izcilu piemēru
kā pieaugušiem, tā bērniem.

Ar mūsu brigādes palīdzību kopsaim-
nieki novāca sienu laikā. Pašlaik rudzu
laukā strādā 68 g. vecais Pieša tēvs,
kura 3 dēli Sarkanā Armijā. Viņš kopā
ar meitu Zelmu Kaminsku ar vienroci
nopļauj 0,8 ha dienā, izstrādājot vairāk
kā 2 Jž normas. Tādu pašu normu izstrā-
dā Paulīne Bračka. Arī pārējie brigādes
locekļi pie vākšanas darbiem strādājot
pārsniedz dienas normu.

Iepriekšējās nolaidīgās saimniekošanas
dēļ kopsaimniecībā nebija laikā izremon-
tēti darba rīki — pļaujammašīnas. Mūsu

kolektīvs atsauca no Kirovas šoferus b.
Skujiņu un b. Karlovu. Tie palīdzēja sa-
remontēt abas mašīnas. Bet kā jau no-
laistas, mašīnas ātri bojājas.

Vasara steidzas, rudzi dzeltē un sāk
birt. Kopsaimniekiem sāk likties, ka no-
tiks tas pats, kas iepriekšējā gadā —
rudzi paliks nenovākti zem sniega.

Brigāde informē savus mājiniekus. Mū-
su kolektīvs ierobežo darbu pašu saim-
niecībā, mobilizē visus no darba atbrī-
votos un sataisa vēl vienu talcinieku
brigādi ar 6 pļāvējiem un lielu grupu
sīku un mazu vācēju. Starp pļāvējiem
b. Vainovska un 68 g.,v. Butes tēvs ne-
atpaliek no citiem. Šī brigāde vienā
dienā nopļauj un novāc 2 ha lielu rudzu
lauku. Garām gājēji apstājas un brīnās
par neredzēto pļaušanas veidu — pļauj
ar garkāta izkapti.

Kopsaimniecība nebeidz brīnēties par
šo brigādi, kas nākusi neaicināta, nepra-
sa atlīdzības, neprasa nekā, bet ti-
kai pļauj. Mūsu kolektīva mērķis —
tā strādāt, lai kopsaimniecības laukos
nepaliktu neviens nenovākts grauds.

E. N,

Latvju dziedātājas panākumi Maskavā

19. jūlijā Maskavā Lielā teātra filiālē
Verdi operā «Traviata" uzstājās latviešu
dziedātāja Elfrīda Pakule. Vairākas rei-
zes viņa jau bija dziedājusi Maskavas
radiofonā un sarīkojusi arī divus kon-
certus konservatorijā, un viscauri pub-
lika un kritika mūsu mākslinieci bija ap-
sveikusi ar patiesu prieku un atzinību.
Operā maskavieši ar Elfrīdu Pakūli ti-
kās jau kā ar labu paziņu, saņēma un
pavadīja aplausiem, un lāgiem sajūsmi-
nātās mākslas entuziastu saimes ovācijas
nemaz negribēja rimties. Visai uzmanīgā
un krietnā diriģenta Sacharova vadībā
izrāde ritēja spriegi. Latviešu viešņa sa-
darbojās labā saskaņā ar Lielā teātra ko-
lektīvu, kas ar dažiem mēģinājumiem
nemaz nav viegli sasniedzams. Krievu
mākslinieki Cekins (Alfrēds) un Burlaks

(Zermons) radīja jaukus, smalkjūtīgi vei-

dotus tēlus. Šai trijotnē labi iekļāvās
latviešu Violeta. Viņas spēlebija sirsnī-
ga, dabīga un skaistā, līdzenā un dzid-
rā balss skanēja visai pievilcīgi. Dažu
labu niansi spēlē, dažuaizrautīgāku iekvē-
les mirkli un dažu spēcīgāku toni no-
slāpēja, liekas, uztraukums un piedzīvo-
jumu trūkums neparastos apstākļos, bet
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šādu mirkļu nebija daudz, un varam
droši runāt par lieliem un pelnītiem lat-
viešu mākslinieces panākumiem Maska-
vā. Padomju Savienības galvaspilsētas,
muzikālā kultūra senlaikus bijusi visai
augsta, un tādēļ varam sevišķi priecā-
ties, ka latviešu lakstīgalu te klausās ar
tādu līgsmu uzmanību. Elfrīda Pakule
visu savu lomu dziedāja latviski, un arī
tas bija vērā liekams notikums. Hitlerie-
šu verdzinātajā Rīgā šopavasar par lielu,
notikumu iztaurēja «Tanheizera" izrādi,,
kur latviešu mākslinieki bija dziedājuši
vāciski. Brīvo padomju tautu Savienības
metropolē latviete dzied savā mātes va-
lodā. Latviešu dziesmas dzied mūsu»
strēlnieki frontē, un latviešu mākslinie-
ki ar savām dziesmām veicina padomju
tautu sapazīšanos un sadraudzību. Pa-
domju Savienībā tauta viegli saprot tau-
tu, jo valoda gan katram sava, bet do-
mas un ilgas visiem vienas —„ drīza ure
galīga vācu fašistu sagrāve. Sim mēr-
ķim kalpo karavīri un strādnieki, māks-
linieki un rakstnieki, un šim mērķim
kalpo arī Elfrīda Pakule, ar savu māks-
lu saliedēdama vēl ciešāk brīvo padom-
ju tautu savienību. t c
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Maskavas artisti ciemojas pie strēlniekiem
Biedra Alkšņa daļā ieradās grupa

Maskavas artistu. Kopā ar viņiem —
arī nopelniem bagātā dziedone 'Irma
Jaunzeme. Jau pirmajā vakarā noor-
ganizēja koncertu visam sastāvam. Irma
Jaunzeme nodziedāja daudzas laikme-
tīgas dziesmas, kas radušās tēvijas kara
laikā. Klausītāji sevišķi atsaucīgi uzņē-
ma dziesmu «Atriebe", kas runā par
svēto naidu pret fašistiskajiem barba-
riem, dziesmu, kas padomju patriotu
kvēlajās sirdīs iededzina atriebes slāpes
pret ienīsto ienaidnieku.

Tikpat silti kareivji, komandieri un
<

polītdarbinieki uzņēma dziedoni Bēr-
ziņu un citus koncerta dalībniekus-

Daļas vārdā vec. polītvadītājs E.Fe 1d^-
manis nolasīja un pasniedza nopelniem
bagātajai māksliniecei Irmai Jaunzemei
atsauksmes grāmatu.

Pēc sirsnīgās atvadīšanās no māks-
liniekiem daļā no jauna sakās karavīrus
darbdiena, sasprindzinātas mācības, bet
cīnītāju sirdis pildījās ar jaunu spēku
un enerģiju, ar jo sīvāku naidu pret
ienaidnieku

Vec. polītvadītājs E. FELDMANIS.

Strēlnieku pašdarbība mākslā
Koncerts latviešu N daļa

Latviešu N rezerves daļas^komandieri
un polītdarbinieki līdz ar atbraukuša-
jiem viesiem — valdības pārstāvjiem un
mākslas darbiniekiem pulcējas savā va-
saras klubā, lai skatītu daļas pašdarbī-
bas pulciņu sasniegumus.

Programa bija it kupla. Strādāts ar
rūpību un mīlestību. Labi skanēja kaujas
un latviešu tautas dziesmas.

Daļa var lepoties ar orķestri, kuru
vada vecākais Rumme, tāpat kombinē-
tais orķestris - koris b. Lazdiņa vadī-
bā uzrādīja labus darba rezultātus.

Koncerta noslēgumā biedrs Meija
norādīja, ka mūsu strēlnieku māksli-
nieciskai pašdarbībai piešķirama jo liela
nozīme taisni pašreizējos apstākļos. Arī
mākslai savs svarīgs uzdevums — mo-
bilizēt visus Sarkanās Armijas cīnītājus
un sagatavot viņus izšķirošām kaujām
ar vācu fašismu.

A. JANSONS.

Sarīkojums Jaroslavas hospitāli

No Ivaņovas Latvijas PSR Drāmas an-
sambļa Jaroslavas hospitālī ieradās b.
Elza Miške, lai noorganizētu pašdarbī-
bas pulciņu. Un drīz dramatiskais
pulciņš iesāka enerģiski strādāt.
Programu gatavoja kā veselākie slimnie-
ki, tā arī med. māsas. Mēģinājumi, kas
notika katru dienu, prasīja ne mazums
pūļu visiem pašdarbības pulciņa dalīb-
niekiem. Jau 4. augustā pašdarbības pul-
ciņš rādīja citiem savu darbu.

Skatuve iekārtota uz kāpnēm. Visi ve-
selākie slimnieki sapulcējušies zemāk
esošā telpā. Programa kopīga dziesma
«Karavīri bēdājas", Andreja Baloža un
Rokpeļņa dzejas, Andreja Upīša «Atsva-
binātāji".

īsajā laikā gatavotais vakars parādīja,
ka patstāvīgs pašdarbības pulciņš būs
laba atpūta un izklaidēšanās nevien Lat-
vijas strēlniekiem,bet visiem slimniekiem.

E. KRŪZE.

JAU 654 DARBA DIENAS
Jaroslavas apg. Prečistajas raj.

Počinkas sādžā kopsaimniecības fermas
vadītāja Olga Pupone visu dienu strā-
dā kopsaimniecības govju kūtī. Kā slau-
cēja viņa jau strādājusi ziemāun par spīti
ziemas bargumam izaudzējusi visus
mazos teļus.

Pupone ne bez lepnuma parāda
savu darba grāmatiņu, kurā viņai ar jū-
lija mēnesi atzīmētas 654 darba dienas.
Lielais darba dienu skaits pārsteidz kat-
ru, bet izrādās, ka Pupone strādā gan
kā fermas pārzine, gan arī kā slaucēja
un divkāršais darbs rada arī lielo darba
dienu skaitu. Aukstajos ziemas mēnešos
janvārī, februārī viņai ir 73, 66 darba
dienas. Ar pavasara un vasaras
iestāšanos aug arī darba dienu skaits
līdz 97 darba dienām mēnesī.

Biedreni O. Puponi par fermas par
zini ievēlēja kopsaimnieku sapulce. Ē.K

CEĻ DARBA RAŽĪBU.

Saratovas apgabala Ši r ok i j -B u-
jeran ciemā neliels latviešu kolektīvs
strādā ar enerģiju un prasmi. Ta A»

Šteinberga uzņēmusies kopsaim-
niecības vistu * fermas vadību. Viņa
pacēlusi olu ražu par 50 %. Biedrene
M. Dobelmane uzrādījusi labus_ dar-
ba rezultātus aitu cirpšanā, izstrādājot
dienā 5 darba normas. Bez tam vel vi-
ņa, vienkāršojot dārzāju stādīšanu, cē-

lusi visas brigādes darba ražību par 50%.
Nav pamests novārtā arī polītizglītī-

bas darbs. Jau ziemā kolektīvs sācis
mācīties VK (b) P vēstures īso kursu, ko
turpina arī tagad. A. MAZJECIS.
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