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Vairōк vēreibas

komjaunōtnei
Lelu autoritāti pi Ružinas

pogosta dorba zemnikim īgy-
vuse komjaunātne. Šei auto-

ritāte peļneita. Ružinas pogo-

sta komjaunīši tū īkaroja
natlaideigā, nanūgurstūšā dor-

bā. Pavasara sējas kampaņas
laikā komjaunotne aktivi pa-

leidzēja sējas dorbu izvešonā,

tur, kur zemnīks vai zetnnīce

naspēja veikt sēju sovim spā-
kim, paleigā noce soņijaunātne.
Komjaunotnes-jaunotnes brigā-
des paleidzēja ražas nūvčkšo-
nā aiz vacuma dorba naspējei-
gūs, sorkonarmišu un Lelo

Tēvijas kara invalidu saimnī-

ceibos.

Ružinas pogosta komjau-
. notēs organizācija paleidz
dorba zemnikim na tikai saitn-

niciskūs dorbūs, jī gaideiti
vīsi vysos vīnsātos, kur ikd-
īniški izvad izskaidrošonas

dorbu, jī ari ir par mokslini-
ciskos pašdarbeibas organiza-
torim Nu 80 pogosta agitato-
rim—so komjaunīši.

Komjaunātnes organizāci-
jas sekmeigais dorbs Ružinas
pogosta, vyspyrms, izskaidro-

* jains ar tū, ka pogosta par-

torgs b. Kušlis sistemātiski tū

voda un vysur paleidz kom-

jaunišim. Reizē ar tū jis at-

rūn ari šovam dorbam drūšu
atbolstu komjaunotnes orga-
nizācijā, Vysnūpītnokā breidī,
kad tyka organizēta ražas nū-

vokšona un labeibas nūdūšo-

na vaļstei, bīdrs Kušlis kūpei-
gi ar pogosta komsordzi b.

Ragozinu deve kotram kom-

jaunišam un komjaunītei nū-

teiktus uzdavumus, uztycāda-
mi jim atbiļdeigus posteņus
dorbā, kur tyka izškērta ražas
nūvokšonas un labeibas nūda-

vu izpiļdeišonas gaita. Visi
šo pogosta komjauniši apvi-
noti agitkolektivā, kuru voda

partorgs.
Pareizi sovus uzdavumus

atteiceibā pret komjaunotnes
pyrmorganizaciju vadeišonu

saprotuši partorgs Smirnovs

(Gaigalovas pogosts) un par-
torgs Beikulis (Viļānu pogosts).
Jī taipat, kai Kušlis, sistemā-

tiski voda komjaunotnes orga-

nizācijas, paleidz tom un šovā
dorbā bolstos uz komjaunotni.
Pareizas vade'šonas rezuļtatā
panākts tys, ka šūs komjau-
notnes organizāciju rin-

das pasapyldynoj ar lobākū
dorba zemniku jaunātni un

komjaunātne aktivi pīsadola
vysu partijas un vaļdeibas pa-
sākumu veikšonā.

Tūmār, vairāku pogostu
partijas organizatori pīteikami
nanūvērtej komjaunātnes lelū
lūmu un navoda jās dorbu.
Pi šaidim partorgim, vys-
pyrms, jopīskaita b. Zacharovs

(Sakstagola pogosts). Te kom-

• jaunātnes dorbs nav monams

un vysu pasākumu izvesšonā

jei atsarūn molā, Pavysam
možu paleidzeibu komjaunāt-
nei snādz ari Ondrupines po-

gosta partijas organizators b.

Lukjanskis.
Par napīteikūšu jaunātnes

pyrmorganizaciju vadeišonu

nu partorgu puses līcynoj ari

nūtykušās partijas organizāci-
ju dorba pārskotu un vēlēšo-
nu sapulces.

Nivīnā nu šom sapuļcem
ar vysu nūpītneibu nabeja pa-
calts vaicājums par dorbu ar

komjaunātnes organizarijom.
Varakļānu partijas orga-
nizācijas dorba pārskota un

vēlēšonu sapuļcē komunisti

runāja par daudzim un dažai-

dim vaicājumim, bet nivīns

nu jim nikā naminēja par tū,
kai strādoj komjaunīši, kai

partijas bīdri nūsadorboj ar

komjaunīšu audzynāšonu, kai

jī paleidz tīm dorbā.

Vairāki pogostu partorgi
labprāt komjaunīšus īsaista da

žaida veida tolkās, dūd jīm
vysaidus uzdavumus, bet ni-

moz nasaryupej par jūs poli-
tiskū audzynāšonu. Kamdēļ?
Tamdēļ, ka tys ir gryuts dorbs

kuru joizvad sistemātiski, ar

naatlaid ibu un paciteibu. Un

taisni šūs īpašeibu daudzīm

myusu pogostu partijas orga-

nizatorim tryukst un jī nagrib
tās īgyut.

Komjaunātne myusu

partijas pyrmajs paleigs. Va-
deit komjaunīšus ругтког-
tējais pogostu partorgu un

partijas organizāciju pīno-
kums. Mes sagaidom zeimei-

gu dīnu —PSRS Augstākos Pa-

dūmes vēlēšonas. Lai šai dīnai

labi sagatavčtīs un prīkšzeimei-
gi izvest vēlēšonas, napīcīšami
ikdīniški audzynāt komjaunī-
šus, īsaistūt tūs aktivā sa-

bīdriskā dorbā.

Leiguma ratificēšona par
Aizkarpatu Ukrainu

PSRS Augstākos Padūmes

Prezidijs 27. novembrī ratifi-

cējis Padūm'u Sociālistiskus
Republiku Savineibas un Če-
choslovakijas republikas Lei-

gumu par Aizkarpatu Ukrai-
nu, kas paraksteits Moskovā,
1945. godā 29. jūnijā.

Padūm'u vēstnīka

īceļšona Grekijā
Padūm‘u valdeiba pījēmu-

se lāmumu īceļt vēstnīku Gre-

kijā. Šimās dīnās PSRS Orlī-

tu tautas komisariāts pipra-

sējis agremanu b. К. K. Ra-

dionova īceļšonai par padūm'u
vēstnīku Grekijā.

Par Apgobolu vēlēšonu komisiju apstyprinōšonu
Savīneibas Padūmes vēlēšonom

Pamatojūtīs uz „Nūlyku-
ma par PSRS Augstākos Pa

dūmes vēlēšonom“ 43., 44.
un 45 p. p., ar Latvijas PSR

Augstākos Padūmes Prezidija
š. g. 29. novembra dekretu

apstyprinotas Apgobolu vēlē-
šonu komisijas Savīneibas Pa-
dūmes vēlēšonom nu Latvijas
PSR sekojušūs dorba ļaužu
sabīdriskūs organizāciju un

bīdreibu pārstāvu sastāvā, ku-

ru skaitā:

Rēzeknes vēlēšonu apgobols
Nr. 651:

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas prīkšsādātojs Ēvalds Kār-

ļa d. Brants nu garnizona
personālo sastāva.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas prīkšsādātčja vītnīks An-

drejs Vasilija d. Panins nu

Vaļsts īstčžu darbinīku orud-

bidreibas Rēzeknes piļsātas or-

ganizācijas.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas sekretārs Anna Semjo-
na m. Razguļajeva nu Rē-
zeknes apriņķa komunistiskās

organizācijas.
Apgobola vēlēšonu komi-

sijas lūcekli:

Pīters Franča d. Stabrov-
skis nu Rēzeknes apriņķa
školātojim.

Olga Josifa m.

nu Rēzeknes piļsātas те-

dicinas darbinīkim.

Ivans Semjona d. Lykovs
nu Rēzeknes dzeļžceļa de-

po strādnīkim un kolpātājim.
Jāņs Barta d Šķels nu

Rēzeknes apriņķa Borkovas

pogosta zemnikim.

Ludvigs Oduma d. Ana-

škms nu Vaļsts istožu dar-

binīku orūdbīdreibas Ludzas

piļsātas organizācijas.
Ontons Ignata d. Vorslo-

vāns nu Rēzeknes piļsātas
mākslas darbinīkim.

Anna Joņa m. Čerbarde
nu Izgleiteibas darbinīku

orūdbīdreibas Rēzeknes piļsā-
tas organizācijas.

Helena Ivana m. Rekele
nu Ludzas apriņķa Rundā-

nu pogosta zemnikim.

Par Apgobolu vēlēšonu komisiju apstyprinōšonu
Tauteibu Padūmes vēlēšonom

Pamatojūtīs uz ,Nūlyku-
та par PSRS Augstākos Pa-
dūmes vēlēšonom" 47., 48 un

49. p. p., ar Latvijas PSR
Augtsākčs Padūmes Prezidija
š. g. 29 novembra dekretu

apstyprinčtas Apgobolu vēlē-
šonu komisijai Tauteibu Padū-

mes vēlēšonom nu Latvijas
PSR sekojušūs dorba ļaužu
sabīdriskūs organizāciju un

bīdreibu pārstāvu sastāvā, ku-
ru skaitā:

Viļānu vēlēšonu apgobols
№. 372:

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas prikšsādātčjs Valentīns

Pītera d Žurauskis nu Iz-

gleiteibas darbinīku orūdbī-
dreibas Rēzeknes organizācijas

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas prīkšsādātčja vītnīks Pī-
ters Pāvula d Beikulis nu

Rēzeknes apriņķa komunistis-
kos organizācijas.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas sekretārs Marija Augu-
sta m. Vegliņa nu Rēzek-
nes apriņķa Gaļānu selekcijas
stacijas strādnīkim un kolpā-
tājim.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas lūcekli:
Vladislavs Josifa d. Sondors

nu Rēzeknes apriņķa Stēr-
nīnes MTS strādnīkim un

kolpātājim.
Antonina Georgija m. Rago-

zina nu Latvijas Lenina

Komunistiskās Jaunātnes Sa-
vīneibas Rēzeknes apriņķa
organizācijas.

Viktors Eduarda d. Brolišs

nu Rēzeknes mežu kombi-
nātā strādnīkim un kolpātājim.

Semjons Josifa d. Kupčiks
nu Rēzeknes apriņķa Bor-

kovas pogosta zemnikim. '

Stefānijā Geronima m. Mi-

čule nu Rēzeknes apriņķa
školotājim.

Staņislavs Jākuba d Vylcāns
nu Rēzekues apriņķa Vi-

ļānu ryupnīceibas arteļa strod-
nīkim un kolpotāiirn

Leonids Vasilija d. Šipkovs
nu Rēzeknes apriņķa Vi-

ļānu padūm‘u saimnīceibas
strādnīkim un kolpātājim.

Jāņs Donata d. Berneckis
nu Rēzeknes apriņķa Vi-

ļānu pogosta zemnikim.

Rēzeknes vēlēšonu apgobols
Nr. 373:

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas prīkšsādātojs Arnolds

Joņa d. Āboliņi nu Rēzek-
nes apriņķa komunistiskās or-

ganizācijas.
Apgobola vēlēšonu komr

sijas prīKŠsādātāja vītnīks An-
na Oduma m. Sondore
nu Aizsardzeibas un aviacijas
un ķīmiskos ceļtnīceibas vei-

cynāšonas bīdreibas (Osoavia-
chima) Rēzeknes apriņķa pa-
dūmes.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas sekretārs Aleksandrs Pī-
tera d. Rudens nu Rēzek-
nes apriņķa laikroksta redak-

cijas un tipogrāfijās strādnī-
kim un kolpātājim.

Apgobola vēlēšonu komi-

sijas lūcekji:
Staņislavs Viktentija d.

Ludbaržs nu Latvijas dzeļž-
ceļa stacijas Rēzeknes I loko-
motīvu depo strādnīkim un

kolpātājim.
Oskars Adoļfa d. Miliers

nu Rēzeknes piļsātas те-

dicinas darbinīkim.

Ļubova Jegora m. Maka-

rova nu Latvijas dzeļžceļa
Rēzeknes dzeļžceļa rezerves

6. distances strādnīkim *un

kolpātājim.
Kazimirs Staņislava d. Vuļs

nu Rēzeknes apriņķa Ozulai-
nes pogosta zemnikim.

Jezups Eduarda d. Kamze

—nu garnizona personālā
sastāva,

Izidors Jāņa d. Stabuļnīks
—uu Dzeļžceļa transporta
strādnlku orūdbīdreibas Rē-
zeknes apriņķa organizācijas.

Tatjana Gordeja m. Maco-

va nu Rēzeknes apriņķa
Rāznas pogosta zemnīkim.

Pčvuls Ivana d. Tjurins
nu Latvijas dzeļžceļa 3. Rē-
zeknes byuvīcirkņa strādnī-

kim un kolpātājim.

Grekijas ōrlītu ministra Sofianopulosa paziņōjums
TASS korespendentam

Atēnas, (TĀSS). Or-
litu ministrs Sofianopuloss
paziņojis TĀSS koresponden-
tam, ka Grekijas vaļdei-
ba nūsyutejuse agremanu
К. K. Radionova ieeļšonai
par PSRS vēstnīku Atē-

nās, un snēdze šaidu paziņā-
jumu:

„Vaļdeiba uh es personei-
gi asam sevišķi laimeigi tā-

dēļ, ka pi mnms nūzeimāts

PSRS vēstnīks. Grekijā dziļi

gūdynoj lelū Padūm'u valsti,
ar kuru tū saista nu sense-

nejim laikim leidz myu.su
dīnom cīšas saites un na tikai

politiskās saites vīn, bet ari

reliģisku tradiciju kūpeiba.
Grekijā atcerās, ka par šovu

naatkareibu, kū tei gyvuse
1821. godā, tai jčpasateicās

lelajai Krīvijai. Grekijā zyna,
ka, pasateicūt Sorkončs Ar-

mijas varūneigajom ceiņom,
Grekijā atsabreivčjuse nu sro-

vim verdzynātājim-ībrucējim.
Grekijā dziļi izprotuse Padū-

m‘u Savīneibas lūmu un ir

pārlīcynota, ka Padūm'u Sa-
vīneiba turpyn6s īguļdeit šo-

vu daļu gryutajā lītā nū-

dybynčt miru vysā pasauli.
Grekijā ir ari pčrlīcynāta, ka

sajems piļneigu Padūm'u Sa-

vīneibas atbolstu sovās na-

cionālās tiseibās."



Plašōk izvērst pyrmsvēlēšonu agitaciju
Kofram vēlētājam joipazeistas ar velešonu lykumu

Mes mócamēs ar

vysu nūpītneibu
Myusu pulceņa klauseitoji
dzeļžceļnīki. Cylvāki, kas

pīroduši īvarot_styngru discip-
linu. Mes nūrunojam -- jo
jau māceitīs, tad na formas

pēc, bet gon lai īgyutu pla-
šas un pamateigas zynošonas.
Socem ar vēlēšonu lykuma un

Konstitūcijas laseišonu. Izlase-

jom bīdra Staļina ziņojumu
par PSR Savīneibas Konstj-
tucijas projektu. Pēc tam sto-

jamēs pi dziļākas un vyspu-

seigas materiālu studēšonas.

Kotrom izvadamom mocei-

bom teik sastčdeits konspekts,
kurs ītver sevī vīnu nūdaleju-
mu nu Nūlykuma par PSRS

Augstākos Padūmes vēlēšonom

vai nūteiktu Konstitūcijas da-

ļu. Utrreiz izlasējis tekstu,
nūlaseitū izskaidroju ar sovim

vordim. Klauseitojim līku

prīkšā atbildēt uz munim vai-

cojumim. Tikai pēc tam, kad

porsalīcynoju, ka izjemto vīla

ir piļneigi pīsavynota, pāreju
pi jauna temata. Jo atseviš-

ķos vītos kas nav labi

saprūtams, tū atkārtojami
Lela nūzeime ir uzskota-

mūs leidzēkļu pīlītāšonai, se-

višķi ģeogrāfiskai kartei. Klau-

seitoju izsaucu pi kartes un

rādu tymā.
Skotatēs, kaidu plateibu

uz kartes aizjem KPFSR. Ta-

gad grīzit uzmaueibn Baltijas
jyuras pīkrastei. Lyuk, te vi-

ņas Igaunijas, Leitovas un

Latvijas PSR. Saleidzynojūt
ar KPFSR tās pavysam mo-

zeņas, tūmār kotra nu tom

PSRS Augstākās Padūmes
Tauteibu Padūmē īvēlej tikpat
daudz deputātu, cik KPFSR.
Tys naapstreidami pīrāda pa-
dūm'u Konstitūcijas tautisku
raksturu un vysu myusu pla-
šās zemes tauteibu vīnlei-

dzeibu.
Kai paleigleidzēkļus izmon-

tojam rokstus nu laikrokstim

un žurnalim, ar kuru palei-
dzeibu nūskaidrojam atseviš-

ķus vaicājumus, pīmāram par
tū, kai PSRS teik nūdrūšino-
tas tīseibas uz dorbu, izglei-
teibu, taipat ari cytūs vaicā-

jumus, kas saisteiti ar vēlēšo-
nu kampaņu.

Myusu pulceņš ir nūture-

jis vairāk kai 20 apmāceibu.
Naseņ nūtyka īgyutūs zy-

nošonu pārbaude. Gondreiž
visi klauseitoji parodēja lobās

zynāšonas Nūlykuma par
PSRS Augstākās Padūmes vē-

lēšonom. Sevišķi labi atbildē-
ja uz visirn vaicājumim b. b.

Filipovs, Cvetkovs, Kvasovs
un Bogdanovs.

Aģitators A. PurovsA. Purovs

Stròddnīku komitejas vadeibā
Vysūs Rēzeknes šoseju un

zemesceļu rajona (Ušosdor)
distancēs, darbneicās īsasāce

aktiva sasagatavāšona vēlēšo-

nu kampaņai. Vītejā strādnīku

komiteja uz kotru distanci

īdaiēja aģitatorus un propo-

gandistus masu politiskā dor-
ba izvesšonai storp strādnīkim

un kolpātojim.
Pušdiņu pārtraukuma laika

darbneicās aģitatori nūtur sa-

runas un losa rokstus strādnī-

kim un kolpčtājim nu centra-
lom avīzēm, kas veļteiti vēlē-

šonom. Sarunu vadeišonai,
rokstu laseišonai un izskaidro-

nai pīsaisteiti golvonais grā-
motvedis, Lelā Tēvijas kara

daleibnīks b. Golubovs, uz-

skaites technikis b. Roma-

novskis, komjaunite Fjodoro-
va, strādnīku komitejas lū-
cekle Chromova un citi.

Labi nūstādeits dorbs sor-

konā styureitī. Plašas telpas
mčjeigas, syltas un teiras. Te

losamgoldā pastāveigi krāju-
mā vēlēšonu literatūra, laik-

rokstu komplekti, uz sīnom lo-

zungi un- plakati. Šinas avīzē,
kura atsarūn sorkonā styureitī,
īvitota virkne rokstu, kas veļ-
teiti Staļina Konstitūcijas un

Nūlyknma par PSRS Augstā-
kos Padūmes vēlēšonom stu-

dēšonas gaitom.
Tyvokās dīnās atjaunās

šovu dorbu politškola.

Ryžakovs,
strādnīku komitejas prīkšsādātojs.

Ryžakovs

Agitatoru un agitkolektivu
vadeitōju seminars

LK(b)P apriņķa komiteja
30. novembri nūturēja aģita-
toru un agitkolektivu vadeitā-

ju semināri, kurā pīsadalēja
vairāk kai 60 cylvāku.

Saminara daleibnīki nu

saklausēja LK(b)P CK lekto-
ra b. Sylova lekciju par tema-

ta „Starptautiskais stāvūk-
lis.“ Pēc tam apriņķa izglei-
teibas nūdaļas vadeitāja bīd-

re Čerbarde snēdze referātu

par Staļina Konstitūciju.

Bīdre Kalašņikova (LK(b)P
apriņķa komitejas agitacijas
un propogandas nūdaļas va-

deitāja) seminārā daleibnīkus

īpazeistynčja ar jūs uzdavu-
mim sakarā ar prīškā stovu-

šom PSRS Augstākos Padū-

mes vēlēšonom- un deve pla-
šus un izmeļūšus nūrādeju-
mus, kai jāorganizej un jāiz-
vad agitacijas un propogan-

das dorbs uz vītom —pogostūs.

Uzjāmumā:
7. signalizacijas un sakaru di-

stances lobōkō darbineica b.

A. Bogdanova

Školōtōja
- agitatore

Laizānu skolas školātoju b.

Kobjakovu miļoj un cīnej kai

bārni, taipat visi apkārtnes
zemnīki školānu vacākī Zem-
nīki augsti vērtēj paidagogu
par jās sirsneigom atteicei-
boin pret cylvākim. Jei bīži

runoj ar jim par myusu Dzim-

tini. Školātojas vīnkoršī vārdi

saviļņoj sirdis un pamūdynoj
prātu uz dziļom pārdūmom

—Prāteigi runoj,—atsasau-
cās zemnīki,—pi jās kotrs
vārds šovā vītā. Daudz kū mes

asam saprotuši nu myusu Sko-

lotājas stāstim. .
Bīdre Kobjakova aktivi

īsaslēdze agitacijas dorbā Kai

pasnādzūt tnāceibu prikšma-
tus skolā, taipat propogandas
dorbā jei īnas dzeivu inicia-

tivu, jaunrades līsmu. Jei iz-

skaidroj školānu vacokim vē-

lēšonu lykumu. Turklāt jei
voda pulceņus, kuru sostovā

īīt desmitu pylnvarātī. Runo-

jūt ar dorba zemnīkim,. jei
prūt tūs īinteresēt par pa-
dūnvu izgleiteibas lykuma iz-

vesšonu dzeivē, kas pašķir
leidz šam naradzātas perspek-
tīvas Latgotas dorba jaunātnei.
Sarunās ar desmitu pylnvarā-
tim b. Kubjakova pīvad spylg-
tus plmārus par piļsānu tīsei-

bom uz dorbu sociālistiskā sa-

bīdreibā.

Prasme pareizi pīit kotram

vēlētājam, pamūdynāt tymā
kvālu gribu dziļi zynot Sta-

ļina Konstitūcijā ītvartās pa-
dūm‘u piļsoņa 'tīseibas un pī-
nokumus—lyuk, b. Kobjako-
vas školātojas-agitatores dor-
ba rakstureigāko pazeime.
Tamdjēļ ari jās klaiseitāji la-

bi īgyust zynāŠonas par vēlē-

šonu lykumu.
J. Siliņš

Partijas kabinetā
Partijas kabinetā ikdīnas nu

pulkstins 16 leidz 20 teik izvastas

konsultācijās PSRS Augstākās
Padūmes vēlēšonu vaicājumus. Pēc
konsultacijom var grīstīs partijas
organizāciju sekretāri, puļceņu pro-
pogandisti, aģitatori un visi pārē-
ji bīdri.

LK(b)P Rēzeknes apriņķa komitejas

agitacijas un propogandas nudaļa

Īkarója pyrmū vītu
Rēzeknes līniju technisko

sakaru mozgla strādnīku ko-
lektivs īsaslāgdams sakarnī-
ku Vyssavīneibas sociālistiskā

saceņseibā ir panācis speidū-
šus dorba rezuļtatus. Sevišķi
labi pastrādājuši sakarniki ok-

tobra mēnesī. Jī pyrms termi-

ņa uzstādeja liniju īreices,
nūorganizēja telefona aparatu
un akumulatoru otru izlobāšo-

nu, panākdami telefona-tele-

grafa maģistrāles Moskova

Reiga natraucātu darbeibu.
Ar Vyssavīneibas Orūdbī-

dreibu Centrālās Padūmes un

PSRS Sakaru tautas komisari-
āta lāmumu Rēzeknes liniju
techniskam mozglam par
prīkšzeimeigu dorbu piškērts
ceļojūšais Sorkonais Karūgs
un izsnāgta naudas prēmija
5000 rubļu apmārā.

Šimās dīnāsceļojūšais Sor-
konais Karūgs pasnāgts moz-

glam.
Sajemūt Sorkonū Karūgu

nu PSRS Sakaru tautas komi-

sariāta porstāva bīdra Naumo-

va rūkom, mozgla prīkšniks
b. Starodubcevs izateice:

Mozgla strādnīki un

teclmiskais personāls naapsa-
mīrinoj ar sasnāgtū un pīliks
vysus spākus, lai īkarātū pyr-
mū vītu ari paturēt turpmāk.

Mes apsajemam leidz

PSRS Augstākās Padūmes
vēlēšonu dīnai, šoka sovos

runas nūslāgumā b Staro-
dubcevs myusu darbeibas

rajona rūbežos pabeigt vysu
lauku padūm'u un vēlēšonu

īcirkņu telefonizāciju.
Pēc tam tyka nūlaseita

Sakaru tautas komisariāta pa-
vēle par Rēzeknes liniju tech-
niskā mozgla prikšnīka b. Sta-
rodubceva gūdolgošonu divu

mēnešu olgas apmārā.
Ar pavēli mozglam gūdol-

gāti ar mēneša olgas sumom

Maltas liniju-techn. mozgla
prīkšniks b. Bavulins, kalējs-
atslēdznīks b. Syugalis, liniju
strādnīki b. b Seilis, Bogda-
novs, Leskovskis, Klušs un

citi AI. Rudens.Al. Rudens

PA MYUSU MATERIĀLU PfiDOM

„Naattaisnoj dōvōtū uzticeibu"
Zam šaida vērsroksta laikrek-

sta „Pa Staļina Ceļu" 24. numura

beja īvītots roksts par Sakstagola
pogosta izpvldkomitejas napilai-
žamū navižeibu atteiceibā pret
dorba zemnīku dybynčtūs praseibu
un syudzeibu izskateišonu un ap-
mīrināšonu.

Apriņķa izpyldkomitejas prīkš-
sādātßja vītnīks b. Panins ziņoj
redakcijai, ka rokstā pirasti fakti

piļneigi apsastyprinčja. Sakstagola
pogosta izpyldkomitejas prīkšsādā-
tājs Ikauniks nu dorba atlaists un

teik saukts pi atbiļdeibas tīsas
ceļā.

Apriņķa izpyldkomiteja lyka
prīkšā vysom pogostu izpyldkomi-
tejorr apsprttst šū rokstu sovos sē-

dēs un panākt, lai tupmāk tyktu
ātri causkateitas vysas dorba
zemnīku īnākušās syudzeibas un

un uz tom dūtas nūteiktas athiļde.^

OR ZEMĒS

STORPTAUTISKAS TEMAS

Nirnbergas pravā na tikai iztī-

soj pasauļa lelānūs nuzidzniku lītu,
šei prava ir ari īvārojams nūty-
kums cīņā par miru un agresijas
nūvērsšonu. Prava ir nilpitns trī-

clns tom reakcionarom aprindom
Eiropā un Amerikā, kas pādējā lai-

kā tik drudžaini pyulejos izglābt
hitleriskus bandītus nu atbiļdeibas
un peļneita sūda Sājā īpatnēja
glābšonas kampaņā sevišķi dyures
acīs tys, ka modernī hitlerīšu ad-

vokāti pīlītčja tūs pošus argumen-
tus vācu barvežu aizstčvešonai,
kaidus izvērzeja fašistiskais vācu

radio sovas pastāvēšonas padēja
pūsmā. Tūreiz, izklāstūt šovu .vel-
dūkli" par sabidrātūs nulyukim
saukt pi atbiļdeibas vācu kara nū-

zidznīkus, Berlīnes fašistiskais radio
šūs nūlyukus sauce par „amoralis-
kim un barbanskim”. šudiņ mas-

koti un atklāti fašistu pīkritēji ap-

golvoj gondreiž tu pošu: par na-

taisneigu karu, lyuk, atbiļdeigas
navys atsevišķas personas, bet

vaļsts, tamdēļ prava pret hitleris-
kim banditim runojut preti storp-
tautiskom normom un morālei.

storpiautiskam kara tribunālam
naasūt tīseibu lemt par fašistu bar-

vežim, apgolvoj vācu advokāts

Štamers Nirnbergā, jo par izdarei-

tom ļaundareibom atbijdeiga Vāci-

ja un navys hitleriskās bendes. Vys-
smīkleigākais vysvai-
rčk provokatoriskais! Štamera ru-

nā tūmār ir protests pret tu, ka

SKT tīsneši nūzeimoti tikai nu

vaļstim, kuras ītvlpa prethitleriskā
koalīcijā (!).

Prūtams, ka na Stamera viļteigo
argumentācija, ni dažu reakcionāru
laikrokstu leidzjyuteibas nupyutīni,
ni vysu apsyudzātūs ciniskais iztei-
cīņs „naasmu vaineigs”, nikas na-

atturēs stoTptautysku kara tribu-

nālu piļdeit leidz golam šovu hu-

mānu un taisneigū uzdevumu: ciļ-
vēces breiveibas un laimeigās nā-

kutnes vārdā sprist izniceibu fašis-

tisko mēra nesejim.
Franču prese turpynoj apsprht

.ritumu bloka" vai, kaistu tagad
mīļ saukt „spāku leidzevora"
problēmu.

Tai franču laikroksts
v
Monde"

apgolvoļ, ka -Francijas ārpolitikai
joizpaužās saglobāšo-
nā" storp Austrumim un Kitumim.
Pēc byuteibas, prūtams, aiz šā

jauno termiņa naslēpās nikas cyts,
kai daudzynātais „ritumu bloka"

plāns. Tū ari vaļsirdeigi izpauž
kaida angļu laikroksta Parīzes ko-

respondents, kas roksta ka daudzi
franču politiķi identificej „epāku
leidzsvora* politiku ar „jitumu
bloka" politiku. Šei atklātā volū-

da vyslobok pīrOda, cik līki un

komiski ir dažu reakcionāru fran-

ču laikrokstu centīni apzeimčt
„leidzsvora politiku" par teiri fran-

cisku ārpolitisku liniju, kurai nav

nikaidu sakaru ar orvaļstem. At-

maskojūt šūs centīņus, laikroksts

„Се Soir“ atgādynoj sovim lasei-
tojim, ka „ritumu bloka” ideja ir

dzymuse navys Francija, bet An-

glijas konservatīvajos aprindās un

uzplaukuse frankistu- Spānijā...
Precīzi un skaidri Francijas ār-

politiku formulēja franču kreisus
partiju pčrstčv'u sanāksmē, kur

paziņoja, ka Francijai „sovas drū-

šeibas lobā nav tīseibas nūslēgt
savīneibu ar vīnu lelvajsti prel utru

un īsastotīs kaidā blokā, kas vēr-

zēts pret cytu bloku". Francijas
progresīvo sabīdreiba saprut, ka

Francijas vaļsts drūšeiba patišam
prosa tiklab „ritumu bloka", kai arī
to sinonima spāku leidzsvora

politikas vvskonsekventokū nūrai-

deišonu.
P. Straume
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