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Zam Lenina karūga Stalina vadeibā
Lenins dzeivoj

miļjonu cylvāku sirdīs

Pyrms 23 godim, 1924. go-
da 21. janvarī, Gorkūs pi
Moskovas myra boļševiku par-
tijas dybynotojs, Padūm'u

vaļsts organizeitojs, strodnīku
un zemnīku lobākais draugs,
ciļvēces lelais ģēnijs Vladimirs

Iļjičs Lenins.

Partijas Centrālos Komite-
jas lūcekli, vāci boļševiki vy-
su nakti pavadeja Gorkūs pi
Vladimira Iļjiča šķērsta. Vysu
nakti pa dziļu snigu apkār-
tējus sādžu zemniki gāja uz

staciju, lai pavadeitu viļcīni,
kurā Leninu vede uz Moskovu.
Vairākas dinas un naktis vys-
nyknākā solā ļaudis ryndom
gāja uz Orūdbldreibu noma

kolonu zāli, kur šķērstā gu-
lēja Vladimirs Iļjičs. Strādnī-
kus un zemnīkus, vacus un

jaunus, sivītes un bārnus,
vysu vacumu un tauteibu cyl-
vākus vināja dūma: „Tovs
vārds vinmār dzeivās myusu
sirdīs. Mireigu dusu, dārgais
Iļjič, mes tovu litu nūvessim
Itidz golam".

Lelais zvārasts

Tautas dflmas, milesteibu,
ku tei veļtejuse Iļjičam, izteice
Lenina tyvākais draugs un cei-

ņu bidris Josifs Visarionovičs

Staļins, kas kūpā ar Leninu

dybynāja boļševiku partiju,
cēle Padūm'u vaļsti.

Saru dīnās bidris Staļins

boļševiku partijas vārdā deve
vēsturisku zvārastu izpiļdeit
Iļjiča nūrādejumus. Šū zvāra-

stu bidris Staļins boļševiku
partijas prikšgolā kūpā sr vysu
padūm‘u tautu izpiļdeja leidz

golam.
Sūli pa sūļam, cauri vāt-

rom un nagaisim bidris

Staļins myus vad pa Lenina
nūrodeitū ceļu pretim jaunai
djeivei, pretim sociālismam.

Lenina-Stalina

partija
Padūm'u vaļsts inaiduiki

vejti cerēja, ka Leaina nāve

vājinās boļševiku partiju. Bi-

dra Stalina vadeibā partija, cei-

nēdamos pret īnaidnīkim, sa-

globāja Lenina māceibu na-

skartu un iznycynāja vysus,
kas mēģināja jaukt sociālismā

ceļšonu PSR Savineibā. Spē-
ceigajā vineibā salīdeti strod-

nīki un zemniki vēļ vairāk

saslēdzēs ap Lenina-Stalina
partiju.

Tauta vinmār dedzeigi
atsasaukusēs Lenina partijas
aicynājumam. Tai beja tymūs
godās, kad mes sācem radeit

šovu ryupniceibu. Atsateikda-
mās nu daudz kā, dažreiz pat
nu napīcīšamā, styngri tau-

peidama kotru vaļsts kapeiku,
padūm‘u tauta atdeve šovu

dorbu un sovas zynāšonas, kai
ari sovus itaupejumus vaļsts
industrializācijai, Staļina pie-
gāžu plānu izpiļdeišonai.

Tai tys beja tad, kad par-
tija sāce pīkūpt zemnīku
saimniceibu kolektivizācijas

un kulaku šķiras likvidācijas
politiku. Kūpā ar kemuni-
stim vodušī strodnīki palei-
dzēja zemnīkim organizeit kol-
ehozus un porlīcyqāt tū?, cik
lelas prikšrūceibas ir lelom
kolektivom saimnlceibum

Tai tys beja Lelā Tēvijas
kara laikā, kad, sekādama
bīdra Staļina aicynājumam,
vaļsts saspiyndzynoja vysus
sovus spākus, lai uzvarātu

un iznycynotu neistū īnaid-
nīku. Padūm‘u tauta un Lenina

un Staļina izaudzynātā Padū-
m‘u Armija kai nasagraujama
šina pasacēlēs, lai aizstovātu
Lelās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas īgyvumus.
Šovu nasatrycynojamū uz-

ticeibu komunistiskai partijai,
šovu pīkrisšonu tos politikai
padūm'u tauta izteikuse
Staļina Konstitūcijā, ar lyku
mu nūdrūšynādama partijai
vodušā lūmu vysās dorba-

ļaužu sabīdriskās un vaļsts
organizācijās. Šū uzticeibu

speidūši pīrāda vaļsts varas

augstākūs orgānu vēlēšonu
rezultāti. 1946 goda februārī
PSRS Augstākās Padūmes
vēlēšonās 100 miļjoni vālāto-

ju atdeve sovus bolsus par
komunistu un bezpartejiskās
bloka kandidatim.

Padūm'u sociālistisko
valsts

#

16 savinātūs republiku
tautas dzeivoj un strādoj kai
vīna draudzeiga saime

Lenina-Stalina tautu
draudzeibas politika radēja
brāleigūs nacionalūs republiku
saiinnīciskū un kulturālā uz-

plaukumu. Tautu draudzeiba

kļyvuse par Padūm'u Savinei-
bas varenu spāka olūtu Pa-
dūm'u Savineibas možos un

lelās tautas pašlaik kai lelās

padūm'u saimes leidztīseigi
lūcekli gatavojās šovu vaļsts
varas augstākūs orgānu vēlē-

šonom, lapni apzynādamās, cik

miļzeiga lūma sociālismam

jūs nacionālā atdzimšonā.

Tys, par kū sapņāja Lenins,
pīsapiļdejīs: sociālisms tagad
nadaleiti volda vysu myusu
daudznaciju vaļsti. Staļina

Konstitūcija nūstyprynājuse
tautas lelūs īgyvumus Staļina

piegāžu realizācijas laikā.

23 godūs, kas pagājuši pēc
Lenina nāves, myusu Dzim-
tine naradzāti izauguse un

nūsastyprynājuse. Pyrms kara

PSR Savīneiba pēc ryupnī-
ceibas produkcijas apmārim
ijēme pyrmū vītu Eiropā un

ūtrū vītu pasaulē. Myus_u
lauksaimnīceiba ir vysplašo-
kā un vysvairāk mechanizei-

tākā pasaulē. Lenina sapnis

beja dūt zemnīkim īOO tyuk-
stūšu traktoru, 1940. godā
kolchozu laukus strādāja 523

ty ukstūši traktoru un 182

tyukstūši kombainu.

Sibirijas un Uralu mežus

izaugušas lelas ryupneicas.
Vydusazijas smiļšu tuksneši

atsakāpušīs zīdušās dārzu un

kūkvylnas plantāciju prļškā.
Piuralu un Altaja mežunei-

gās stepes kļyvušas par
vaļsts labeibas apcirknim.
Symtim ryupneicu izaugušas
tur, kur nabeja nikaidas ryup-
nīceibas.

Atpalykušā un nabadzeigo
vaļsts kļyva par vodūšu vare-

nu lelvaļsti.

Por mums pleivoj
lelo Lenina uzvarūšais

karūgs
Padūm'u sociālistiskā

vaļsts gūdam izturēja borgū
pārbaudejumu, kū tai uzlyka
Lelais Tēvijas karš. Dryumajā
rudiņa dinā—l94l goda 7. no-

vembrī, kad vācu ordas lauzēs

uz Moskovu, bidris Staļins

sapuļceja karaspāku golvas-
piļsātas Sorkoaajā laukumā,
uzkopē mauzolejā, kurā atsa-
dus Vladimirs Iļjičs, un uzru-

nāja Padūm'u Armijas kara-

veirus. \
Lai myus voda lelā

Lenina uzvaru nasūšais ka-

rūgs! teice jys.
Zam Lenina karuga

pretim uzvarai! Tai jys
pabeidze šovu runu, īdvāsmā-

dams karaveirus varūņdorbim
kara laukā.

Un myusu tauta veice šūs

varūņdorbus! Varūneigā Pa-
dūm'u Armija sakāve fašisti-

skās ordas, atbreivāja myusu
Dzimtini nu vācu ībrucējim
un atnese Eiropas tautom

breiveibu. Fašistiskais nazvērs

beja sadrogāts. Vaļstei, kū

radejuši Lenins un Staļins,
beja izškireiga lūma hitle-

riskās Vācijas un imperiāli-
stiskās Japānas sagrāvē un

ciļvēces izglobšonā nu faši-

stiskajim brīsmūnim.

Staļina gudrajā vadeibā

plaču pi plača ceinējās vysu
PSRS tautu dāli un meitas.

Vysas PSRS tautas kūpei-
gi radēja šovu varenā armiju,
kūpeigi tās kola īrūčus šai

armijai.
Padūm'u cylvāku tēvijas

breiveibas un naatkareibas

vārdā nastī lēli upuri, varū-

neigais dorbs aizmugurē un

frontē nabeja veļteigs un ti

vaiņagājās ar piļneigu uzvaru

pār īnaidniku, pēc kam padū-
m'u tauta varēja atsagrīztīs
pi mīreigā dorba.

Myusu Dzimtine

otkon uzplaukst
Hitleriši myusu piļsātas un

cīmus gribēja pārvērst nadzei-
vā tuksnesī. Guņsgrāku. dyu-
mūs tynās meži un teirumi

myusu ritumu republikās. It-

kai guņs vīsyuļs byutu drāzīs
pāri teritorijai, kuru apdzeivā-
ja 88 miļjoni cylvāku gon-
dreiž puse nu visim Padūm'u
Savineibas idzeivātājim. Pū-
stejumi, kū hitleriši nūdareja
Padūm'u Savīneibai, pārsnādz
zaudējumus, kaidus ātrais pa-
saules karš nūdarejis vysom
pārejom Eiropas vaļstim kū-

pā.
Padum'u eylvāki vīnprotei-

gi kērēs pi vācišu sagrautās
myusu saimnīceibas atjaunā-
šonas. Otkon sākuši kyupēt
vācīšu izpūsteitūs fabriku un

ryupneicu dyumeni, nu dru- !
pom ceļās piļsātas un cīmi.

Pēckara gryuteibas pavai-'
rājis 1946. goda sausums, nu

kā cītuse raža vairākās apgo*
bolās. Jo taida dobās kata-

strofa byutu pimeklējuse ka-

pitalistisku vaļsti ar seikom

saimnīceibom, tei pagrymtu
tryukumā un pūstā uz ilgim
godim. Padūm'u kolchozu
īkorta Lenina īmīsātais sap-
nis izlurējuse ari šū pār-
baudejumu. Ar vaļsts atbolstu
kolchoznīki izpiļdejuši rudiņa
sējas plānu un gatavojās iz-

vērst pavasara dorbus vēļ pla-
šākās apmārūs kai pagājušā
goda.

Pi mums republikas pa-
leidz vīna ātrai, vīns cylvāks
paleidz ātram. Pašreiz myjsu
vaļstī ar jaunu spāku izavēr-
šas sociālistiskā saceņseiba.
Dorbaļaužu masas ar komu-
nistiskā partiju prikšgolā ak-
tivi ceinās par pēckara piegā-
des plana izpiļdeišonu pyrms
termiņa, par PSRS vareneibas
toļāku piaugumu, par vysas
tautas dzeives kulturālā līmi-

ņa paceļšonu.

Naaptverami pīauguse Pa-
dūm'u vaļsts storptautiskā au-

toritāte. Konsekventa mira po-
litika, kaidu pīkūp myusu vaļ-
deiba, pīvārsuse Padūm'u Sa-
vineibai dorbaļaužu miļjonu
simpātijās ārvaļstīs.

Kai granita kliņts myu-
su Padūm'u sociālistiskā
vaļsts stāv kapitālistiskās pa-
saules satrokātūs bangu vydā.
PSRS ir mira un tautu drū-
šeibas, breiveibas un tautu
draudzeibas drūšais bolsts.

Staļins ir myusdīnu
Lenins

Myusu lelais vodūņs un

školātājs bidris Staļins vad
padūm'u vaļsti pa Lenina nū-

spraustū ceļu. Jys pastāveigi
atteista un kuplynoj Lenina

idejas. Jys paleidz partijai un

tautai" realizeit šās idejas.

Vysa partijas un vaļdeibas
politika, kū Idvāsmoj un vēr-

za bidris Staļins, ir Lenina
lelūs ideju napārtraukta at-

teisteišona un realizeišona.
Kotrs apzineigs dorbacylvāks
saprūt, ka Lenina-Stalina

politika vad tautu pa vīneigi
pareizā ceļu pretim vēļ lelā-,
kai Padūm'u vaļsts varenei-
bas nūstyprynāšonai, dorba-

ļaužu materiālās labklājeibas
paceļšonai, pretim komunisma

kolngolim.

Šymā ceļā myusu prīškā
šudiņ pasaceļās nūpītnas gryu-
teibas, kaidas radejis karš un

sausums vairākās apgobolūs.
Bet padūm'u cylvāki pārlīcy-
nāti, ka sekmeigi pārvarēs
šās gryuteibas, jo pazeist
padūm'u sabīdriskās un vaļsts
īkārtas miļzeigās prīkšrūcei-
bas, jo jī tic Lenina-Stalina

partijas pārbaudeitai vadeibai.

Padūm'u tauta tikpat sir-

sneigi mīļoj Staļinu kai mi-

ļojuse un mīļoj Leninu.
Staļins tys ir myusdīnu
Lenins. Staļins vad myus
pa Lenina nūspraustū ceļu.
Jys vēss myus pretim arvīn

jaunom un jaunom uzva-

rom.

9a Lenina ceļu uz laimi un slavu

£Lf Slalinu sirdī mes īsim myu˛dīn.
Mes sorgosim ‘Padūm'u lāvzemi ~ovu

Eeidz pādejai asiņu lāsei ikvīns.

Pa Lenina ceļu uz laimi un slavu



Mōjeņa Uļjanovskā
1923. goda pavasarī maņ

beja izdeveiba strādāt Sim-

birskas piļsātā (tagad Uļja-
novska). Pēc dīnasta veida es,

bīdru grupas sastāvā, pisada-
lejūs dokumentu savokšonā

un komplekteišonā, kas sai-
steiti ar Vladimira Iļjiča Lenina

agrās dzeives periodu un

darbeibu.

Simbirska-Iļjiča dzimtine.

Te klusajā, ānainā Moskovas

īlā atsarūn Uļjanovu gimines
kūka nalela raojeņa. Šajā
mājā beja nūlamts organizeit
revolūcijas muzeju.

Nu archiva puteklim tyka
izvākti un izmaklāti doku-
menti par Pīvolgas zemnlku

revolucionāru ceiņu. Simbir-

skas guberņas žandarmērijas
lītās beja atrasti oriģināli par
Leninu. Pi taidim pīskaitami
Simbirskas ģimnāzijās klases

žurnāli, kad tur mācējās V. I.
Lenins. Školānam Vladimiram

Uļjanovam vysūs māceibu go-
dus beja atzeimes vineigi
„teicami“ un ģimnāziju jys
beidze ar zalta medaļu. Tepat
tyka atrosta Lenina gimetne
ģimnāzistā formā un Uļjanovu
gimines grupas uzjāmums
kai ari citi V. I. Lenina uz-

jāmumi nu turpmokim jo re-

volucionārās ceiņas godim.
Pamatojūtīs uz šīm, tai-

pat uz materialim, kas īnāce

nu revolucionārās kusteibas

daleibnīkim, nu cylvākim, ku-

ri personeigi pazyna Uļjanovu
gimini, J923 godā mojeņā,
kas atsarūn Moskovas īlā, tyka
atklāts revolūcijas muzejs.
Muzejs storp īdzeivotājim
imontāja lelu popularitāti.

1924. goda janvara sāru

dīnās, kad pīnāce skumeigo
ziņa par naaizvītojamu zaudē-

jumu, uz muzeju plyuda dor-

baļaužu kolonas. Vysdziļākas
bādas aptvēre vysus. Raudāja
vad strodnīki un kaujās nu-

ryudeiti komandiri. Kai tautas
zvārasts aizgrobjuši un svi-

neigi skanēja runātāju vārdi

ar aicynājumu sasakļautīs ap
Lenina-Staliua partiju, ceinē-
tīs par piļaeigū lcninisma uz-

varu.

Divdesmit trejs godi pa-

gāja nu tā laika. Simbirska

atrosti dokumenti par V. I.

Leninu ryupeigi teik globāti
Moskovā kai vysa pasauļa
dorbaļaužu īpašums. Uļjanov-
skā, mojā, kur dzeivāja Uļja-
novu gimine, tagad atsarūn

V. I. Lenina muzejs. Namēr

steigos Lenina idejas īsamīsā-

ja uzvarušā sociālismā varenā

gojtnl myusu zemē. Zam le-
ninisma karūga, tautu vodū-

ņa bīdra Staļina vadeibā myu-
su tauta īt uz jaunom uzva-

rom. A. Čerbarde,
Rēzeknes pedagoģiskos školas

direktors.

A. Čerbarde

Plašōk izvērsi agitaciju
par deputātu, kandidatim!

Vēlēšonu kampaņa īgāja
jaunā, svareigā un atbiļdei-
bas pylnū pūsmā—sācēs aģi-
tācija par apgobola vēlēšonu

komisijās registreitim deputā-
tu kandidatim republikas
Augstākai Padūntei.

Myusu apriņķa dorbaļau-
dis izvērzeja kandidātus cī

nejamus, nūpalnim bogātus
cylvākus Dzimtines un tautas

prīškā. Vysūs deveņūs velē-

šonu apgobolūs izvērzeitī
kandidāti ir izgājuši nu vys-
dziļākim, blzākim tautas

slānim. Padūm'u vara, boļ-
ševistisko partija izaudzinā-
ja šūs ciļlvākus, pavēre jim
vysplašākū ceļu rodušam dor-

bam.

Kotra kandidata biogrā-
fijā vysdaiļruneigokais,
vysspylgtākais aplīcynojums
lelajam padūm'u sabldriskās

Ikortas myusu dzeivi pārvei-
dojušam spākam, kas atver

vysplašokos ispejameibas per-
soneibas augšonai un attei-
steibai.

Par deputātā kandidātu

Maltas vēlēšonu apgobola iz-

vērzeits b. Ameriks. Partijas
bīdris nu i9i9. goda, bidris
Ameriks vysus sovtis spākus
atdūd kolpošonai tautai. Ni

cltums, ni katorga naspēja
salauzt jo ticeibu uzvarai, jo

jys zynāja, ka taisneigo lita
,

par kuru jys ceinējās, uzva-

rēs. Slovonu dzeives ceļu nū-

staigāja deputātā kandidāts
b. Treilibs, nu gaļdnlka
Leidz ministram. Bidris Trei-
libs baloteisis Varakļānu ve-

lēšonu apgobola. Kaunatas
vēlēšonu apgobolā izvērzeits
b. Ponasenkovs. jys vēļ
jauns godus, bet ļūti daudz

izdarejis Dzimtines lobā.
Vīns vārds šo slovonā parti-
zāna, kas Lelo Tēvijas kara
laikā dorbojos Brjanskas me-

žus, idvese bailes un paniku
vācu okupantūs. Spylgtas un

satureigas pārējus deputātu
kandidātu biogrāfijās', b. b.
Mišutina Latvijas PSR

prokurora, Annas Čerbardes
—pedagoģiskos školas direk-

tora, b. Aleksandrova-PSRS
Sakaru ministrijas pylnva-
rāto Latvijas PSR, b. Voro-

nina Baltijas kara apgo-
bola politiskos porvaļdes
pnkšnīka, b. Bites—Bēržga-
les pogosta dorba zemneicas,
b. Lebedeva—Latvijas PSR
vitejos ryupniceibas ministra.

Partijas, padūm'u, kom-

jaunātnes organizāciju, aģi-
tatoru uzdavums tagad pa-
stov tvmū, lai īpazeistynātu
valātojus ar deputātu kandi-
dātu dzeives gaitom, sabīdri-
skū darbeibu, piļneigi un

spylgti raksturojat jūs. Kot-

ram vālātojam, ejūt 16. fe-
bruārī pi vēlēšonu urnas, La-
bi jozyna, kam jys atdūd

šovu bolsu.
Lels un atbiļdeigs dorbs

jāveic nzticeibas personom.
„Lai idarbeigi agiteitu par
deputātā kanjidatu, uzticei-
bas personom jobyut labi sa-

gafavotom. Tom pošom labi

jopazeist kandidata biogrā-
fijā, jo nūpaļni, fakti par jo
dorbu un dzeivi, jozyna at-

biļdeit uz daudzim jautāju-
mim, kaidus var uzstādeit

vālūtojs “. („Cīņa“) Apgobolu
prīkšvēlēšonu apsprīdēs tauta

uzticēja byut par uzticeibas

personom pošim autoritatī-
vokim cylvākim. Bet pa-
dūm'u cylvākam nav niko

augstāka un cāloka kai
attaisnot tautas dovātū uzti-

ceibu.

Uzticeibas personai jāiz-
montoj šovā dorba vysus
agitacijas veidus, tās vysas
formas’, tautas sapuļces, sa-

satikšona ar kandidatim, aģi-
tācija vāiātāju dzeivūkļūs
un t. t. Tūmūr, golvonā kār-

tā, vysam agitacijas dorbam

jāsakoncentrej agitpunktūs.
TopSc tagad jopllīk vysus
spākus, lai agitpunktus iz-

veidotu par eistim centrim
masu politiskam dorbam ar

vūlūtājim.

Agitpunktūs jābyut litera-
tūrai, lozungim, plakatim,
tur pastāveigi jodežurej agi-
tatorim. Navar pīlaist taidu

stovūkli kai Borkovas pogo-
sta,kur agitpunktipastāv vinei-

gi uz papeira, bet.patīseibū ty-
mūsnikas nateik dareits. Tryu-
kumi Borkovas pogosta agit-
punktu dorbā ir nūpītns brei-

dynojums visim pogostu
partorgim un partijas orga-
nizacijom, un jo leidzeiga
nūlaideiba ir vēļ kaidūs po-

gostūs, tad tei nakavējuši
jānūvērš.

Jāagitej konkrēti. Aģitācijai
jābyut īdarbeigai, saisteitai

ar takušā momenta uzdavu-

mim, bet pašreiz golvonī uz-

davumi—obligatorisko vaļsts
labeibas īpērkuma plana iz-

piļdeišona, kūkmaterialu cers-

šonas un izvesšonas pabeig-
šona, sasagatavāšonapavasara
sējas kampaņai.

16. februāri, vēlēšonu dl-

nū, atdūsim sovus bolsus par
komunistu un bezpartejiskās
bloka kandidatim. Bolsojūt
par jim, mes bolsāsim par

myusu mīļotās Tūvzemes uz-

plaukumu un vareneibu!

Staliniskd komunistu un bezpartejiskus bloka kandidāti

Lelais ceļš
Šovu bērneibu Anna Čerbarde

nalabprot atceras. Smogu ryup‘u
pylna, tei pagāja bez prīkastareņa.
Agri Annai vajadzēja uzsākt pat-
stoveigas dorba dzeives gaitas.
Gimine, kas sastāvēja nu 8 cyl-
vākim, pastāveigi sytās cauri

gryuteibom, tryukumim un naba-

dzeibai. Vosorā Anna gāja gonus,
zīmi mācējās školā. Tai tys turpy-
nājos leidz 1912. godam. Četr-

padsmitgadeigā mēitine īsastāj
strādāt brāļu Jēkabsonu šivēju
darbneicā Reigā.

Imperiālistiskais karš pārtrauce
ari šū Annas Čerbardes dorbu

1915. godā jei brauc uz Petrogra-
du, kur īsastāj dorbā cauruļu fab-

rikā.- Pēc vīna goda Annai ziņoj
nu Latvijas par jās mātes sasllm-

šonu. Anna beja spīsta atsagrīztīs
dzimtinē. Otkon sācēs gājējas-olgā-
dzes smogās dzeives gaitas.

1918. gods Latvijā īnok vācu

okupanti. Atcerutīs tu laiku, Anna

Čerbarde šoka:

Latvīšu jaunātne naīredzēja
vācīšus. Zam večerinku izkārtnes
mes bīži sanācem kaidā nu zem-

nīku mājom, kur apsprīdem ceļus
sekmeigākai ceiņai pret vocīšim,
dzidājom revolucionārās dzīsraes.

1918. goda maja mēnesī Anna

Čerbarde jau īsastāj boļševiku
partijas ryndos un kūpā ar Sorko-
nās Armijas daļom dūdās Padūm‘u

Krīvijas dziļumā. Te socās prīceiga
dorba un moceibu godi, storp ku-

rini sevišķu vītu ījam laiks, kas

pavadeits V. 1. Lenina dzimtinē

Uļjanovskā.
Es strādāju tūreiz par in-

struktoru guberņas komi-

tejā, šoka b. Čerbarde. Kai-
dā dīnā mani īsaisteja naparosti
interesanta dorba V. I. Lenina
muzeja organizeišonā. Nikod na-

aizmērsšu tūs breižus, kad munās

rūķos nukļyva dokumenti par Iļjiča
agru dzeivi un darbeibu.

Rudini, 1924. godā b. Čerbarde,
pēc Saratovas komunistiskās augst-
školas beigšonas, partijas Centrā-
lās Komitejas uzdavumā, brauc
strādāt uz Tālajim Austrumim.

Ar lelu prīku Anna Čerbarde
sajam ziņu par padūm'u varas nu-

sadybynošonu Latvijā un 1941. godā
atsagrīž dzymtā zemē.

Karš pret vācu-fašistisklm ībru-

cējim nu jauna lik Annai Čerbar-
dei škērtis nu dzymtom vītom.

Latvijā b. Čerbarde atsagrīž kupā

ar Sorkonos Armijas karaspāka ļ
daļom. Rēzeknē vēļ beja Inaidnīks,
kad operatīvo grupa, kurā atsaro-

dās ari b. Čerbarde, īnāce apriņķa
teritorijā. Pyrmaju*

_

atbreivātūs
pogostus Ezernīkus, Kaunatā,
Ondrupinē tyuleņ tyka nuorgani-
zeitas pogosta izpyldkomitejas.

Nu 1945. goda Anna Čerbarde
voda Rēzeknes ekonomisku tech-
nikumu, kas pašreiz reorganizeits
pedagoģiska školā.

Dorba daudz, stāsta mums

b. Čerbarde.—Vyss jāsoc nu jauna
jāizmeklej pasnēdzēju kadri, jo-

uzjam studentus, jāorganizej mo-
ceibu process... Es piļneigi apsa-
zynoju lelu.atbiļdeibu par manuzty-
cātū dorba īcirkni. Technikumā bīži

isarūn audzēkni ar buržuāziskos

ideoloģijas palīkom. Un myusu
uzdavums padareit jūs par
eistim jaunos sociālistiskās dzeives

cālājim.
Rēzeknes piļsātas dorbaļaudis

Annu Čerbardi izvērzeja par de.

putata kandidātu Latvijas PSR

Augstākai Padūmei. Drūši var pa-

saļautīs un cerēt, ka b. Čerbarde

gūdam attaisnās jai dovātū lelū

uzticeibu. Par tū līcynoj lels un

slovons jās dorba dzeives ceļš,
kuru jei porgājuse p sovā satura

ipylnajā dzeivē.
P. Šipovs

Anna Čerbarde

Gatavojas pavasara sējai
Gailumu sādžas zemnīks

Ontons Klomans labi zyna,
kū nūzeimoj sovlaiceiga sa-

sagatavošona pavasara sējai
Pagājušā godā jys pyrmais
Gailumu cīma padūmē saga-
tavoja inventāru, sāklu un

)yrmais uzsoce sēju. Zemkū-

?a dorbs symtkorteigi atsa*

moksoja: zeme deve bogātu
ražu. Ari šūgod Klomans ir

jau sasagatavojis sējai—vyss
inventārs jam ir korteibā, sākla

izšķirota un porbaudeita uz

deigtspējom.
Taipat kai Klomans, ari

Baberu sādžas zemnīks Za-
čests ir sasagatavājīs pavasara
sējai. Jau vālā rudiņa padējās
dinos Začests uzmaneigi ap-
skateja šovu lauksaimniceibas

inventāru, aprēkipāja, kū va-

jaga izlobot un kā tryukst.
Aktivi gatavojās sējai dau-

dzi citi Gailumu cīma padū-
mes zemnīki. Ji jau atbēre

18 tonnu sāklas gryudu, HŪ-

organizeja sovstarpejū izpa-
leidzeibu sāklu sagodāšonā.
Cima padūmē socēs vītejūs

māslojumu savokšoua.

Vēlēšonu literatura

Myusu piļsātas grāmotu veikala

jauna literatūra latvišu un krī-
vu volūdās sakarā ar prīškā stovu-

šom Latvijas PSR Augstākās Padū-
mes velēšonom. Sajemtas brošūras,
plakati, lozungi, uzskotamās aģitā-
cijas leidzekli. Lelā vairumā ir

grāmotas: ,Bīdra J. V. Staļina ru-

na pyrms včlēšonom Moskovas

piļsātas Staļina vēlēšonu apgobo-
la valātoju sapulce 1946. goda
9. februarī“, „Latvijas PSR Kon-

stitūcija", „Lykums par Latvijas
PSR piegādes plānu" un cytas.
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