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Vālātòju saroksti
Vālātčju sarokstu sastodei-

šona politiski svareigs pa-
sākums. Tys nacīš pavērseibu,
bet pīprosa akurateibu un nu-

teikteibu Sarokstūs naplctšami
uzrodeit piļneigi kotra vajato-
ja uzvārdu, vārdu, tava vordu,
vacumu un dzeives vītu. Vys-
mozokā atsakopšona nu _nu-
teikumim, kas paradzāti Nuly-
kumā par PSRS Augstokos
Padūmes vēlēšonom, var ra-

deit navālamus rezultātus. Jo>

pīmāram, nauzrādeit dzimšo-

nas datumu, nav izslāgtas le-

las klaidas jaunu vālātāju uz-

skaitē, kuri sasnāguši pylnga
deibu. Un vai uavar rastis

taids stovūklis, ka na visi vā-

lātāji tiks īvasti sarokstūs, [o
pi šo dorba napīīt ar vysu nū-

pltneibu!

Dasmytā janvarī, leidza

30 dīnas pyrms vēlēšonom,
vālātoju sarokstim jobyut iz-

liktim vysporējai zynāšonai.
Nasaskotūt uz šū, myusu ap-

riņķi sarokstu sastādeišonas

dorbs teik izvasts nacīšami

lānā gaitā un bizi vīn na tai,
kai tys byutu faktiski jodora.
Rēzeknes piļsātā ar sarokstu

sastodeišonu nūsadorboj nomu

porvaļdniki. Vairākās cīmu

padūmēs šū dorbu saprota kai

gotovūs datu porraksteišonu
nu asūšom saimnīceibu gro-
motom.

Par tū, kai lobčk organizēt
sarokstu sastādeišonas dorbu,
rāda pīmāru Vērtūksnes cīma

padūme. Te atbolsts jomeklej
aktivā Dorbā joīsaista vijējās
inteliģences lobākūs spākus.

\ vajsts istāžu, kooperācijas, da-
J

žaidn organizāciju darbinīkus

un,pyrmāksrtā,jaunātui—kom-
jaunišus nn komjanītes.

Cylvākam, kas gatavoj ma-

teriālus sarokstu sastodeišonai,
uz vysnūteiktokū, jobyut lo-

bām laseit un raksteit pratē-
jam, jam joprūt pareizi pīit
vālātojam, ar jū parunāt, vy-
sūs seikumūs nūskaidrāt da-
tus par vacumu, adresi un 11.

Vajaga vīnu, divas un pat
trejs reizes pavaicāt par na-

skaidrim vaicojumim, pārbau-
deit kotru īrokstu, lai vālok
nasarostūs pārprotu mi klai-
du dēļ.

Nu Sorkonās Armijas tur-

pynoj atsagrīstīs demobilizēti,

īdzeivātoju skaits ar kotru dī*

nu plaug. Vysas šos pārmai-
ņas vālātoju sastāvā sovlaicei-

gi jāuztver, lai sastādāt sa-

rokstus nlvīnu cylvāku, kas
bauda vēlēšonu tīseibas, naizs
laist. Tys nūzeimoj, ka joit
sādžās, uz vīnsātom, dzeivūk

ļūs, strodnīku kūpdzeivēs
un uz vitom joporbauda
vysūs seikumūs vālātāju sa-

rokstu sastčdeišonai napīcīša-
mī dati.

APRIŅKIS GATAVOJĀS PSRS AUGSTŌKŌS PADŪMES VĒLĒŠONOM

„Parizes Komuna “

Ar lelu pacyloteibu gata-
vojās PSRS Augstākos Padū-

mes vēlēšonom PadūnTu Sa-
vīneibas dorba ļaudis. Piļsā-
tās un cīniūs plaši izavērte
Staļina Konstitūcijas un Nū-

lykuma par PSRS Augstākos
Padūmes vēlēšonom mācei-
šonās.

Uzjāmumā: Reigas fabrikas

„Parizes Komuna" strōdnīku
un kolpōtōju kolektiva daleib-
nīki dorba pōrtraukuma laikā

losa Nūlykumu par PSRS Aug-
stākās Padūmes vēlēšonom.

Agitpunktā
Juzupoles vēlēšonu īcirkņa

agitpunkts naizaceļ ar sevišķu

orejū izskotu. Tūmār agit
punkta telpas jo dīna, jo pa-
lik piviļceigākas. Dorba zem-

niki-aktivisti paleidzēja atre-

montēt māju, kas paradzāta
agitpunkta nūvītāšonai.

Pyrmajs, kas nūsastoj agit-
punkta apmaklātāja ocu priškā,
tys ir—myusu partijas un pa-
dūnTu vaļdeibas vodūņu ģī-
metnes. Vērs tom, par vysu
sīnu izveidāti lozungi. Ar se-

višķu īvēreibu izaceļ sīnas

avīze „Par Dzimtini". Sīnas
avīze teik izdūta krlvu un lat-
vīšu volūdās. Pi sīnas avīzes

jyus varit pastoveigi redzēt

cylvāku grupu. Avīzi bsa ar

lelu interesi. Sīnas avīzes re-

daktore komjaunīte b. Čikuls
prūt izveidāt avīzi par intere-
santu un pīviļceigu. Nalelčs

pīzeimēs, vlnkāiši un sapro-
tami teik izskaidroti atsevišķi
momenti nu „Nūlykuma par
PSRS Augstākos Padūmes vē-

lēšonom" un Staļina Kansti-
tucijas. Cīneiga vīta īdaleita

nūdaļai, kur teik rodeita cīma

padūmes gatavošonos vēlēšo-

UOtll.

Lelajā vairūgi nūvītāta li-

teratūra, kas saisteita ar vēlē-
šonu kampaņas izvesšonas

vaicojumim. Blokus—dežurē-

jušo aģitatora nalelais galdeņš.
Bīži aiz šo galdeņa var re-

dzēt Skolotāju Veroniku Med-
vedevu: jei nūlasēja vālātojim
jau 6 lekcijas. Bez tam ar

agitkolektiva spākim regulāri
teik izvastas moceibas sādžu

pulceņūs.
Lelu paleidzeibu agitpunk-

tam snādz komjaunīši. Des-

mitim jaunīšu un meitiņu —ak-

tivistu izvad individuālās saru-

nas ar dorba zemnīkim sā-
džās un vīnsātās.

Dorba pīredze roda, ka vē*

lēšonu īcirkņu komisiju lūcek'
litu un agitatorim dežurei jo"
sasagatavoj ar vysu nūpītnei"
bu. Te iznāk nu jauna vai'

rčkkārt laseit ~Nūlykumu par

PSRS Augstokos Padūmes vē'

! lēŠonom“ un Konstitūciju, la

! varātu atbiļdeit uz kotru vai-
cājumu. Un vaicājumu ir

daudz. Munas dežures laikā

vālātojs Trofims Kuznecovs

grizēs pi manais ar pīcim vai
sešim vaicojumim nu vītas.

Es jam atbildēju uz visim

vaicojumim tamdēļ, ka pyrms
dežures beju labi sasagatavājīs.

J. Kfizups,
Juzupoles īcirkņa vēlēšonu komisi-
jas lūceklis.

J. Kazups

Kas nūskaidróts
apsprīdē

Rēzeknes piļsātā ir sešas īcirk-

ņu vēlēšonu komisijas PSRS
Augstokos Padūmes vēlēšonom.
Komisiju sastāvs apstyprinots 10
dīnu tam atpakaļ un 20. decembrī

publicēts presp. Piļneigi plteikams
iaika periods organizēšonas dor-

bam. Tūmār ni ругтб, ni trešā,
nl caturtā, ni ari pārējos vēlēšonu

komisijas vēļ faktiski nav sākušas

pat īkortot īcirkņu komisiju telpas.
Vēļ'vairok, vēlēšonu īcirkņa № 1.

komisijas prīkšsadātojs b. Sido-
rovs nivīnas reizes na*noee un

naīšaskatēja šova īcirknī, napasa-
intiresēja, kas tur teik dareits.
Pīnokumi storp komisijas lūcekļim
nav sadaleiti.

Vēlēšonu īcirknis centrs ma-

-1 su politiskajam dorbam ar vālāto-

ļjim. Pi kotra vēlēšonu īcirkņa jo-
ļ byut agitpunktam. Tikai Otrajā
vēlēšonu īcirknī, kur par prīkšsā-
dātoju b. Goršanovs, aģitatori pī-
styprinoti pi vālātāju dzeivaklim

un izvad tur izskaidrāšonas dorbu.
Šos komsiijas pyrmajā sēde tyka
konkrēti sadaleiti pīnākumi storp
komisijas lūcekļim. Komisijas
prīkšsādātoja vītniks_ b. Nekraše-
vičs apsajēme nūdrušinot īcirkni
ar mebelem, b. Zinina nūfor-
mēt īcirkņa telpas ar uzBkotamei-
das aģitāciju un vēlēšenu ltttra-

turu. Komisijas lucekle b. Riba-

kova dzelžceļu mozgla mokli-

niciskās pašdarbeibas pulceņu va-

deitoja apkolpās vilātājus anādzūt
tīm koncertus un cy*tus prīkšnasu-
mus. Un pats golvonais te tys, ka

kotrs komisijas lūceklis bez se*

vīšķim nūrodejuntim un bez spīdī-
ņa nu augias ir pi šovu

pīnākumu izpiļdeišonas.
Otros vēlēšonu komisijas pī"

mars līcynoj par tu, kaveļteigi pā-
rējus komisiju prīkšsādātāji aiza-
byldynoj ar rnebeļu tryukumu un

cyt*m „naporvaramom gryuteibom“.
Napīcīšams tikai vīns loba gri-
ba, un vysu var atrast uz vītom,
visi šķēršļi ir pārvarami.

Lelu pleidzeibu icirkņu vēlēšonu
komisijom jošajem nu Savīneibas
Padūmes un Tauteibu padūmes
vēlēšonu apgobola komisijom. Tū-
mār šei paleidzeiba nu vēlēšonu
apgobola komisiju puses nateik

snagta. Tai, Tauteibu Padūmes Rē-

zeknes vēlēšonu apgobola № 373.

komisija nav vēļ paziņājuse Icirk-
nim numurus, nimoz jau narunojūt
par instrukth'ūs sanoksm'u un se-

miņaru reikāšonu.
Vyss t_ys nūsaskaidroja nuty-

kušaja vēlēšonu apgobolu un īcir-

kņu komisiju lūcekļu apspridē.
Šimā sanāksmē ruaoja Latvija»

K(b) Partijas Rēzeknes apriņķa
komitejas sekretārs b. Matuzs. Jis
nūrādeja uz tu nacīŠamū stāvflkli,
kas nuvarOjatns vēlēšonu īcirkņu
komisijās.

Nav mums tagad evareigo-
ka un nūpitnoka uzdavuma, kai
prīkšzeimeiga sasjīgatavošona PSRS
Augstākās Padūmes vēlēšonom,

šoka b. Matuzs. Kotram vē-
lēšonu īcirkņam jobvut labi nū-
formētam, ar kotru dīnu tur joiz-
vērš arvīnu plašāk un plašāk та-,
su izskaidrāšonas dorbs. Vēlēšonu
īcirkņu komisiju lūcekļus izvērzēja
tauta un jim jāstrodoj tai, lai at-
taisnāt tautas dovotū uzticeibu.

Apsprīdē ar runu uzastoja Lat-

vijas К(Ы Partijas Centrālos Ko-
| mitējas sekretārs b. Pelše. Jis

aizrodeja, ka vēlēšonu īcirknim
joklyust par tū goīvonū centru, kur

tyktu vysā plašumā izvasts politis-
kais dorbs ar vālātājun.

Nakavējūši jopabeidz vēlēšonu
īcirkņu telpu īkārtčšona un otrok

jonūorganizej agitpunkti. Bidrs Pelše
pastreipoja napīcīšam£ibu agitaci- 1
jas dorbu izveidot_ par satureigu
un nikaidā gadejuma naizlaist nu

redzes aplūka vvsosākus pašrei-
zējā momenta vaicājumus. Agiia-
ton nadreikst apsarSbežot ar vys- i
pārējom frāzēm. Te jčpīhtoj vītēji
fakti, joizskaidroj padūm‘u demok-

rātijās eisto byuteiba, parodēt kon-

kretuūs pimārus padūm'u varas

lelū jodeiliu par dorba ļaudim.

Uzjāmumā: Reigas tekstil-
fabrikas „Boļševicka" stacba-
novlte'Z. Ostrovska. Jei posa

ругтб uzsāce sešu aužamus

steļļu vīnlaiceigu apkolpošonu,
un plānu izpylda par 200 pro-
centim, dūdama augstvērteiga
lobuma produkciju. Naseņ b.
Ostrovska uzjemta partijā.

Uzjāmumā: Reigas tekstil-
fabrikas „Boļševička“ stacha-
novīte Z. Ostrovska. Jei poša

Vālātōju uzskaite
uz vītom

Īprīkšējū (malnū) vālātāju
sarokstu mes sastodejom pēc
datim, kas myusim beja lauku

padūmē Pēc tam sasaucem

desmitu pylnvarotūs un ar jim
porbaudejom sastodeitus ma-

teriālus. *Tyka atklātas lelas

klaidas, kuras tepat beja izlo-

botas.

Ti beja pirmī šūii vālātāju
sarokstu sastodeišonā. Pats

golvonais dorbs palyka vēļ prī-
škā. PiSaisteidami Šimā dorbā

lebus laseit un raksteit pra-
tējus, politiski uztīceigus cyl-
vākus, mes izsyutējom jūs pa

vīnsātom. Jī gāja kotrā mojā,
lai nūteikti porbaudeit un sa-

leidzynot asūšūs datus ar pa-
tīšu vālātoju sastāvu uz vitom.

Pēc kotras lauku sātas aps-

taigāšonas cīma padūmē no-

skaidrojam, ka vālātoju skaits

pasal*lynčja. Tys izskaidrojams
ar tū, ka īprīkšejūs sarokstu
uzmatumūs nabeja īvasti naseņ
nu Sorkonās Armijas mājos
atsagrīzušūs demobilizētus uz-

vārdi. Beja izlaisti vālātoji ari

cytu īmesļu dēļ. Kotras lauku
sātas apstaigošona paleidzēja
nūskaidrāt vysus valitājus, kas

cytaidā veidā nabyutu īspē-
jams.

Pasatticūt tam, ka Šimā
dorbā beja īsaisteits vyss ak-

tiv9, mes vālātāju sarokstu sa-

stādeišonas dorbu veicem otri.

Tagad visi materiāli ir savāk-

ti, pārbaudeiti, palyka tikai por-
raksteit sarokstūs uz teiro un

izlikt vysporējai zynošonai.
Ē. Tolčenova,

Vērtūkšaes cīma padūmē.
E. Tolčenova

Cena 15 кар.



PARTIJAS DZEIVE

Nu kauju laukim jaunceltnes dorbā
„Lyudzu pījemt mani par-

tijā. Jo kaujā krisšu, skaitat

par komunistu/1 Cik šai-

du pīteikumu beja raksteits

frontē! Tyukstūšom un tyuks-
tūšom kareivu, seržantu un

virsniku partijas rindos stojos
kauju laukus, ar guclu un

slāvi šī tautas dāli ceiņos par

Dzimtini izturēja pošu_gryu-
tokū, pošu sarežgeitokupor-
baudējumu komunista nosau-

kuma igyušonai šo vārda

pylnā nūzeimē.

Karš ir beidzis. Vakarēji
frontes veiri, storp kurim

daudz jaunu komunistu, atsa-

grīž mājos. Viļānu pogostā,
pīmāram, vīnā reize nu armi-

jas atsagrīze 5 komunisti.

Tūs vydā b. b. Terechovs,
Kudrjaevs, Janovskis un citi

Tagad mes varam ra-

deit partijas pyrmorganizaciju,
šoka Viļānu pogosta par-

torgs b. Beikulis. Tūmar šimā

ziņā leidz šam nikas nav vēļ
izdareits Partijas organizācija
nav nūformēta. Nu Sorkonos

Armijas demobilizēti komu-

nisti nazyna kur, kaidā veidā
nūkortāt partijas uzskaites
formalitātes: vai nu braukt uz

LK(b)P Rēzeknes apriņķa ko-

miteju vai ari, varbyut, īspē
jams noformēt dokumentus

tepat pogostā?
Nav vyss kārteiba ar at-

teiceiga dorba sagodošonu
demobilizētīm komunistim

Daži nu jim gon jau
Pīmāram, bīdrs Kudrjaevs
izvērzēts cīma padOmes prīkš-
sādātāja omotā. Bet dažim

pīmārāts dorbs nav sagādāts.
Saprotams, ka komunistus vy-
sur gaida plašs dorba lauks,

bet demobilizēti navar

škērtīs, kaidu dorbu izavēlēt
bet paleidzēt, dOt jim padOmi
nav kam.

Tyinā pat laikā Viļānūj
izjyutams lels kadru tryukums
I postā, i tērdznīceibas sistē-

mā, i pogosta izpyidkomitejā,
taipat padOm'u saimnīceibā

dažaidās īstčdēs un uzjāmu-
mūs vysur izjyutamž
osa vajadzeiba pēc lobim

kadrim

Kāpēc te dorbā nateik
īsaisteiti komunisti, kas demo-
bilizēti nu Sorkonos Armijas
un atsagrīzuši mājās? Šimā

ziņā lelu klaidu pīlaiž kai

partorgs, taipat pogosta iz-

pyldkomitejas prīkšsādātčjs.
Komunisti, kas atnākuši

nu Sorkonās Armijas rindom,
pyrms kara bejuši strodniki

un dorba zemnīki,-kara godūs
īgyvuši armijas goru, jī nas

sev leidza civilā sabfdreibā

disciplinu un organizēteibu.
Bet reizē ar Ш ji atsasvešinā-

juši nu civilās dzeives ipat-
neibom. Te vajaga šim bidrim

paleidzēt ātrāk īsajust jaunus
sadzeives apstākļos.

Demobilizēti karaveiri

komunisti—tys ir varens spāks,
kas nūdrOšinoj partijas pyrm-
organizaciju izveidāšonu un

nūstyprināšonu. Nu Sorkonās

Armijas atsagrīzusūs .komu-
nistus vajaga drūši izvērzēt

atbiļdeigūs vodušOs posteņūs,
bez šaubom, styngri jemūt
vārā jūs lītiškos ipašeibas, uz

jūs rēķina jčnūstyprinčj kadri
un pyrmā kārtā pogostu iz-

py!dkomitejās un cīmu pado-
mēs.

J. Petrovs

Kūkmaterialus vaļstei
Meža dorbi jovoda

Nabeja vosorā dzēržams cērvu
un zāģu trīīksnis Viļānu mežsai-
mniceibas cērsmos. Vairāk kai 150

i štata meža cērtēju nūsadorboja ar

! moz svareiģom dareišonom. Da-

! ļa un jim apkolpāja „prīkšnīceibu",
bet citi, nūsadrušinojnši ar meža

: ryupnīceibas saimniceibas porlīk-
smem, dzivoja piļneigā mira sovos

: saimniceibos.
Šimā meža ryupnīceibas sai-

' mnlceibā ir 39 zyrgi. Pi pareizas
dorba organizēšonas ar šim zyr-

ļ gim jau varēja izvest vairākas tyu-
kstūšas kubikmetru kūkmaterialu
un molkas. Tys natyka Izdareits,
zyrgus izlītoja cytūs dorbus, slikti

jūs baroja. Tagad, kad jau vairā-
kas nedeļas pastāv lobs rogovu
ceļš, nikas uateik dareits, jo
zyrgi galeigi nūvordzynsti.

Ari pašreiz mīrs un klusums
volda mežsaimnīceibā. Direktors
Jaunais un vyss jolelais aparats
meža cērsmu prīkšnīki, techniskī
vadeitāji nimoz nauzatrauc par
tū, ka leidz 1. janvārim joizgrīž
un jāizvad 02 tyukstūšas kubik-
metru molkos.

—Mes asam izgāzuši 1(300 ku

bikmetru molkas un Izvedem 217-
! —stāsta Jaunais. ,

Un ar šīm „paņdkumim" jis
piļneigi apmīrinots.

Cenšamēs, dorbs īt uz prīšku,
—plbolsoj Jaunajam padūtals Va-
rakļānu icirkņa meža cērsmu prīk-
šnīks Naglis,

Snaudulis Naglis cenšas! Tika1

jO nulaideibos un navīžebas dēļ
VarakļOnu pogostā nūrauts meža

izgrisšonas un izvesšonas plāns,
Tikai aiz jā „censšonoe", dorba
zemnīki naatrūnūt mežā mežuīcei-
bas darbiuīkus, spīsti atsagrīst
bez molkas.

Meža izgrisšonas un izvesšonas

plana naizpiļdejšonu Viļānu mež-
saimnīceibas nužalojami vaideitoji
nūskaņoti Izskaidrot ar tū, it kai

dorba zemnīki naizpylda sovas

saisteibas. Tys ir pa daļai pareizi,
ka pi pogosta izpyldkomitejas nū-

laideibom daži zemnīki nav sāku-

ši meža dorbus, bet te ari jovai-

coj: vai mežsaimniecības darbiniki
apmeklēja cīmu padūmes, vai ji

vysmoz kaut vīnu vārdu ir secē-
juši zemnīkim par meža dorbim?
Mežaryupn. saimuīceba uzskota, ka
taipat kai i pogājušā godā, ar me-

ža izgrisšanas un izvesšonas vai-

cājumim nūsadorbos. cytas orga-
nizācijas, bet jūs pīnokumūs asūt
tikai sajemt ziņas (svodkas) par
meža dorbu nurisi. Nā, tys tai
naiznoks! Atbiļdeiba par meža
dorbu plana nalzpiļdeišonu pyrm:i
kortā gultās uz meža ryupn. sai-

mniceibas vadeibu.

Ni vysmOzākū atbiļdeibu najyut
par meža dorbu izpiļdeišonu Va-

rakļānu pogosta izpyldkomiteja
(prīkšsādātčjs b. Latkovskis). Te
vēļ leidz šam laikam nav visini
zemnīkim īsnāgti saisteibu roksti.

Pogosta izpyldkomiteja bez

kaida lykumeiga pamata palelynā-
juse meža dorbu plānu, Plana izpiļ
deišonas nūrūvēji ir sūdeit. 5ā po
gosta partorgs b. Moisejs nu

dorba atcalta.

Taipat meža izcērsšonas un

izvesšonas plānu naizpylda Gaļānu
pogosts. Pogosta izpyldkomiteja:
pnkšsādātojs b. JakuŠs un part

orgs b. Zelenkova daudz runoj
par meža dorbu sovlaiceigas iz-

piļdeišonas lelū nūzeimi, bet nikn
nadora, reāls lai pogosts izpiļdeitvi
šovu plānu.

Sylaioņa, Ružinas un Maltas
pogostu dorba zemnīki-pyrmrind
nīki grīzēs ar aicynājumu pi vīsim

apriņķa zemnīkim par gadu
PSRS Augstākos Padūmes vēlēšo-

nom izpiļdeit pyrms termiņa t. i

leidz 1. janv. 1946. godam meža

dorbu plānu, šis aicynojums ir

radis dzeivu atsauceibu ari cytu

apriņķa pogostu dorba zemnīkūs.

Sakstagola pogosta zemnīki orga-
nizēja karūgātūe vazumus ar mol-

ku. PSrjemt šu iniciativu un at-

balseit tū kotra zemnīka, kotra

meŽnīceibas darbinīka guda līta.

N. Kedrovs

Filipovs

Plaša patēriņa preču ražošona

Uzjāmumā: Reigas apovu fabri-
kas „Rekords' virpčtojs sta-

slianovlts b. Filipovs. Jis šovu dī-
nas normu izpy]da par 250 procen-
tim.

Foto (LTA)

Uzjāmumā: Reigas apovu fabri-
kas "Rekords" virpōtōjs sta-

shanovīts b Filipovs. Jis sovu dī
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Goelro plana 25 godi
Vokors Moskovas Zvnotnīku noma

22. decemdri pagāja 25 go-
di, kūpš VIII Vyskrīvija3 pa
dūm‘u kongress apstyprināja
Krivijas elektr.fikacijas (GO
ELRO) plānu. Sos myusu
Dzimtines vēsturē īvārājamos
dinas atmiņai beja veļteits vo-

kors, kas 22. decemb i sarei-

kotsZynātnikunomā.Vokorāpī-
sadalejās padūm'u zynātnes un

technikas izcylī darbiniki,
augstskolu profesori un citi mo-

ceibu spāki, kai ari golvaspiļ-
sātas techniskos inttligences
pārstāvi.

Referātu par elektrifikaci-

jas plana realizēšonu nūlasēja
akademiks G M. Kržižanov-
skis. Kai vēsturisko kongresa
daleibniks un vīns nu GOEL
RO plana autorim, referents
seiki raksturāja apstākļus,
kaidūs radusēs un formulāta

vāļāts plānā Lenina-Stalina

ideja par vaļsts elektrifikaciju.
GOELRO plāns,—saceja

akademiks Krzižanovskis,
sastādeils ar lelākū gudreibu
un tāļredzeibu. Lenins nn Sta-
ļins aicynāja tautu izpiļdeit
plānu nn pārspējot vysas
pēckara gryuteibas, un ar tau-

tas atbolstu plānu realizē-
ja sekmeigi. Tys beja Lenina-
Stalina partijas patīss triumfs!

Ar lelu interesi klotasūši

nūsaklausejās akadēmiķa Krži-
žanovska stāstu par viņa sa-

satikšanos un sarunom ar

V. I. Ļeņinu, par gudrajim
nOrādejumim kū Vladimirs

Iļjičs snēdzis zynotnīkim, kas

pīsadalejās plana izstrādāšanā.
Referents pastreipāja, ka vodū-
šī zynātniki, aizrauti nu Le*
nina idejas, radeit jaunas
enerģētikas jaudas un īvērzēt

vaļsts saimnīceibu modernās!

technikas slidēs, ar miļzeigu
sajyusmu kerēs pi GOELRO
plana izpiļdeišonas. Elektri-

fikacija klyvuse par PadOm'u
Savīneibas sacialistiskos indu-

strializācijas pamatu, kurn

veikta Staļina plcgodu laikā

un nūdrūšinojuse myusu vaļ-
stei militāru un ekonomisko
vareneibu.

Par sovom atmiņom GOE

LRO plana izstrādāšouā ru-

nāja PSRS Zynātņu Akadē-

mijas korespondējušais luceklis

К. A. Krugs; Vyssavīneibas
energetiku bidreibas Mosko-

vas nOdaļas prīkšsādātājs
В. A. Teļeševs stāsteja, ka

pēc'tam, kod VIII Vyskrīvi-
jas padūm‘u kongress beja ap-

styprinojis elektrifikacij' s

plānu, radēja Moskovas ener-

ģētikas bāzi.
(TĀSS)

Ра myusu apriņki
Cīmu padūm'u telefo-

nlzēšona.
Rēzeknes linljtr techniskais

mozgls par gūdu PSRS Augstākās
Padumes vēlēšonom apsajēme tele-

fonizēt vysas lauku bīži apdzeivo-
tās vītas, kur atsarūn vēlēšonu
īcirknl. Padeja nedeļā daudzos vī-

tos jau uzstādeiti telefoni. TyvS-
kos dinos paradzāts pabeigt tele-

fonu uzstodeišonu vysūs vēlēšonu

īcirkņūs.
PYrmssvātku tērgā.
Tvvojūtīs Jaungoda svātkim

rūseigi nūrit tērdzniceipa Rēzek-
nes tērgā. Pordūšouā daudz gaļas,
svīsta, ulu, pīna, sēņu un c. Ispē-
jams nūpērkt ari Orpus sezonas

preci augstvērteigu madu. Tēr-
gā pasarodēja ari „jaungoda pre-
ce" eglītes

Mašinu-traktoru staciju strōdnīki
izpylda uzajemtōs saisteibas

Maltas un Sternīnes mašinu-
traktoru stacijas šovā storpā
nūslēdze sociālistiskās saceņ-
seibas leigumu par traktoru
un lauksaimnīceibas inventārā
remontu pabeigšonu pavasara
sējai leidz PSRŠ Augstākās
PadOmes vēlēšonu dinai. Iz-

piļdeidami uzjemtās saisteibas
Maltas mašinu traktoru stacijas
strodnīki naatlaideigi kopynoj
dorba ražeibu.

EistOs stachanovišu dorba

paraugus snādz traktorists b.

Guļtjaevs. Sovim spākim, gon-
dreiž bez cytu strādnīku pa-
leidzeibas .izjemūt mechaniskū

remontu, b. Guļtjaevs pabeidze
šova traktora remonta dorbus.

Lelu iniciativu un moku
roda šovā dorbā atslēdznlks
Tarve. Jis pīsavynājās restau-

rācijas techniku dažu veidu

maiņas-rezervu detalem un ta*

gad ar lobim panokumim nO*

sadorboj pi tūs restaurēšonas-

Galeigi nūlitotas. salauz-
stas metāliskās detales, kas

samatynstas ar autogēna pa-
leidzeibu, Tarves rūķos īgyust
pavysam jaunu veidojumu.
Tagad b. Tarve ir apsajēmis
veikt jaunu dorbu, kū myusu
darbneicu apstākļos gryuti iz-

piļdeit. Jis projektej salikt

traktora virzuļu grupu.
Strādnīku pyrmrindnīku

dorbs pēc stachanovišu meto-

dēm pacēle vysa kolektiva
dorba ražeibas rādeitājus. Ca-
tūrtā kvartala traktoru remontu

plānu mašinu-traktoru stacija
izpiļdēja par septeņom dinom

agrāk pyrms nūteiktā termeņa.
Gudvilovičs,

Maltas MTS direktora vitnlks.

Komjaunīša desmits
Lobu slavu Ružinas po-

gostā igyvis Peikstuļu sādžas
desmits. Kai desmita pylnvā
rātais te strčdoj Joņs Byst-
rovs. Jaunais dorba zemnīks-

komjaunīts organizēja storp

desmita zemnlkim sociālistis-
ku saceņseibu. Jis pats pyr-
majs izpiļdēja vysas saistei-
bas pret vaļsti uu jo pīmā-
ram sekāja visi desmita zem-

nīki.

P A D U M‘U LATVIJA

Dolomīta īgyušona
20 km nu Krustpiļs atsa-

rūn lelas dolomita atradnes.

ŠO vērteigū minerālu plaši lī-

toj technikā. Tā IgyuŠonu at-

jaunoja septembri. Akmiņa
lauzstuves apgodoj ar dolomi-
tu Lipojas ryupneicu „Sorko-

nais Metalurgs" un cytus me-

talurģiskos ryupnīceibas uz-

jāmumus, kur dolomitu iz-

montoj kausējot metālu, kai

metalurģiskos cepļu sīnu ap-
si vumim.

Dolomits ir ari vērteigs

byuvmaterials. Nu tā izsiro

doj dolomita marmoru un ce[
mentu. Tyvčkajā laikā Krust

piļs akmiņu lauztuvēs dolo'
mita īgyušonu vairākkārt pa-
vairās.

(LTA)
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