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IZNĀK

trešdienās un sestdienās

Latviešu tautas sveiciens

varonīgajai Lielvācijas armijai 1942. gadā
Līdzko latviešu presē bija parādi*

jies Austrumu apgabala valsts komi-

sāra uzsaukums agrāko brīvvalstu

Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Balt-

krievijas iedzīvotājiem par labprātīgu
kažokādu izstrādājumu nodošanu, vi-

sos latviešu zemes ciemos un pa-

gastos iesācies plašs ziedojumu no-

došanas darbs

Latgales iedzīvotāji Ludzas, Rē-
zeknes un citos kaimiņu apriņķos
paši brīvprātīgi nodod daudzas siltas

mantas — kažokādas, siltus cimdus,

zeķes un dažādus kažokādu izstrādā-

jumus Lielvācijas armijas vajadzībām.

ledzīvotāji no ikvienas latviešu

mājas nes dāvanas pēc savām spē-

jām. Kalnezeru — agrākās Adamovas

novadā 31. decembrī notikušajā zie-

dojumu vākšanā latviešu māju saim-

nieki ikviens nesis vienu vai vairā-

kas jau izstrādātas kažokādas, bet

daži jau gatavus ādas kažokus.

Ziedojumu nodošanas laikā līdz

5. janvārim latviešu tauta, aizsargā-
dama kafavīius un varonīgos jaunās

Eiropas cīnītājus, parāda savu līdzda-

lību lielo kara operāciju sekmēšanā

цп labo gribu solidarizēties ar drau-

dzīgo un radniecīgo vācu-piūšu tautu.

Tauta savu līdzdalību lielajā un

cēlajā pasākumā rāda, ar apgarotu
pašierosmi bez kādu aicinājumu zie-

dojot visu iespējamo. Daudzās latvie-

šu mājās dzird balsis — ka tikai mēs

kautkādā veidā varētu palīdzēt mūsu

atbrīvotājiem, mūsu varonīgajai ar-

mijai
Dāvanas, kas sasniegs varonīgos

vācu cīnītājus frontē, būs ari latviešu

tautas sveiciens varonīgajai Lielvāci-

jas armijai 1942. gadā.

Uzsaukums Austrumu apgabalu iedzīvotājiem par brīvprātīgu

kažoku izstrādājumu nodošanu

Ārkārtīgi, bargā ziema rada vaja-
dzību papildām apgādāt ziemeļu ka-

ralaika frontes kafaspēku ar kažokādu

izstrādājumiem.
Tā kā ģērētavās un kažoku darb-

nīcās darbā esošo kažoku pagatavo-
šana prasīs zināmu laiku, līdz ar šo

visi Austrumu apgabalu (bij. Lietuvas,

Latvijas un Igaunijas brīvvalsts un

Baltkrievijas» iedzīvotāji uzaicināti

brīvprātīgi nodot karaspēkam pret
piemērotu samaksu ne vēlāk par 1942.

5. janv. visus daudzmaz pieciešamos,
karaspēkam piemērotus kažokādu iz-

strādājumus, kā: kungu un dāmu ka-

žokmēteļus, kažoku oderes ar vai bez

drēbes pārvalka, ādas kažokus bez
drēbes pārvalka, kažociņus, kažokādu

vestes, kažokādu cimdus, kažokādu

cepures un visāda veida kažokādas

un tūbas zābakus; bez tam arī siltus

vilnas priekšmetus, vatētas jakas un

bikses.

Ar šo līdzdalību karavīru pasar-

gāšanā no krievu ziemas barguma
kairam dota iespēja izteikt Savu pa-

teicību par frontes lielajiem upuriem

un panākumiem aizsargcīņā pret boļ-
ševismu.

Es sagaidu, ka šis pasākums pa-

stiprinās iedzīvotāju ziedošanas gata-

vību, kas pierādījās jau pie pārtikas

produktu nodošanas.

Nodotos priekšmetus uz laukiem

savāc pagastu vai apdzīvotu vietu

vecākie. Pilsēlās nodošanas vietas

izziņos pilsētu galvas. Taksēšanu,
samaksu un tālāknogādāšanu izdarīs

īpašām apliecībām apgādāti karaspēka

piederīgie.
Atteikšanās gadījumā saņemt sa-

maksu par nodotiem priekšmetiem
pretvērtība tiks nodota labdarības

iestādēm. Visi ziedotāji saņems no

karaspēka apliecību par šinīs grūtajos
laikos nestajiem upuriem. Apdzīvoto
vietu vecākie, kas pierādis sevišķu
ierosmi, tāpat saņems pateicības ap-

liecinājumu

Rīgā. 1941. g. 19. dečembri.

Austrumu apgabala
valstskomisā uzdevumā:

FRINTS (FRÜND).

Ass valstu panākumi visās frontēs
Austrumu frontē

politruki nāvē dzen

karavīrus

Visā austrumu frontē pēdējās
1941. gada dienās daudzi

boļševiku pretuzbrukumi, kas līdzinās

izmisuma mēģinājumiem saglābt «pa-
radīzi".

Politruki, žīdu mudināti, dzen vācu

bruņoto speķu ieroču ugunīs simtiem

un tūkstošiem sarkanarmiešu. Pēter-

pili kādā izlaušanās mēģinājumā boļ-
ševiki priekšgalā raidījuši 30 smagā-
ka tipa tankus.

Kad vācu karavīri uzbrukumu sa-

trieca, tad cīņas laukā atrada vairāk

kā 1000 kritušo boļševiku un 19 tan-

kus. Viens no tiem bija 64 to mil-

zenis.

Frontes vidus daļā notikušajās boļ-
ševiku pretuzbrukumu atvairīšanas

cīņās kāda vācu divīzija savu līniju
priekšā atradusi vairāk kā 800 kritu-

šus boļševikus.
Kādā citā sektorā pēc boļševiku

atspiešanas atrasti 600 krituši un 100

boļševiki saņemti gūstā. Krimas pus-

salā 17. decembrī vācu bruņotie spē-
ki ievadījuši jaunas operācijas pret
Sevastopoli.

leņemti vairāki Sevastopoles no-

cietinājumi. Boļševiki, sūtīdami palīg-
spēkus, Krimas salā Feodosijas rajonā
izcēluši desantu, ko vācu lidmašīnas

pilnīgi iznīcinājušas.

Japāņu ieguvumi Klusā

okeānā

leņemta Davao

Japāņu bruņotie spēki, kas, turpi-

not desantu operācijas, bija izcēlušies

otrajā lielākajā Filipinu salā Min-

danau'ā, ciešā sadarbība ar flotes

spēkiem 22. decembrī ieņēma Min-

danau salas galvas pilsētu Davao.

Davao jau agrāk bija ievadīts ja-

pāņu jaunuzbūves darbs. Sākot ar

1904. gadu Davao pilsētā Japāna bija

nodibinājusi vairākas sabiedrības, un

jo sevišķi pazīstama bija Manilas

kaņepāju rūpuieclba.
Mindanau salā dzīvoja ap 19.000

japāņu. No tiem 16.000 dzīvoja Da-

vao pilsētā. Šo Mindanau galvas

pilsētu sauca ari par Dienvidjuras

Tokiju.

Japāņu flote apdraud
Aļasku

No Ņujorkas ziņo, ka Japānas

bruņotie spēki uz jūras sasnieguši

Aļaskas krastus un iznicinājuši
Aļaskas krastu atbalsta punktos eso-

šos tirdzniecības kuģus.
Visi Aļaskas ostās esošie angļu

un amerikāņu tirdzniecības kuģi va-

jāti un bēguši. Aļaskas piekrastē

pazīstamākie flotes atbalsta punkti ir

Kodiaka un Aļeutu salu rajonā Dač-

Harboura.

Tagad jau Japānas zemūdenes un

kara kuģi parādījušies netikvien

Kalifornijas un Sanfrancisko tuvumā,

bet arī Aļaskas krastos.

Japāņi Sumatrā

Sumatras salā pēdējās dienās Ja-

pāna izsēdinājusi pirmos gaisa de-

santus. Sumatra ir otrā lielākā sala

pēc Borneo Holand. Indijas salu grupā.
Sumatras sala atrodas vistuvāk

Malajas pussalai, kuras šķir tikai ne-

visai plats Malakas jūras šaurums.

Singopura briesmās

Malajas pussalā japāņu spiediens
pret Singapuru arvien pastiprinās, un

japāņu gaisa flote grauj Singapuras

nocietinājumus un ostu. Uzspridzināti
municijas krājumi un noliktavas.

Japāņi pēc Perakas provinces gal-
vas pilsētas Ipohu ieņemšanas, ie-

lenkdami Singapuru, vajā visus angļu

un indiešu sakautos karapulkus Sin-

gapuras raidītājs prasījis steidzīgu

Anglijas un Amerikas palīdzību.

Vadoņa Ādolfa Hitlera

uzsaukums gadu maiņā
Valsts ministrs Dr. Goebbels 31.

dcc. pīkst 20. Lielvācijas radiofonā

nolasīja Vadoņa uzsaukumu vācu

tautai gadu maiņā. Uzsaukumu un

novēlējumu pārraidīja visi Lielvācijas,
Eiropas un draudzīgo valstu raidītāji.
Reizē pārraidīja ari Vadoņa un Virs-

pavēlnieka pavēli gadu maiņā Lielvā-

cijas bruņotiem spēkiem un cīnītājiem
Austrumu frontē.

* Komūnisti un plūtokrati
Lai cik dīvains šis salīdzinājums

nebūtu, bet mēs tagad dzīvojam laik-

metā, kard Komunisti un plūtokrati
noslēpuši asins draudzību. Pienācis

sajukuma un neprāta brīdis, kad divas

lielākās pretestības un neiespējamības

izlīdzinājušās un sapratušās cīņai par
kultūras, par kārtibas iznīcināšanu.

Visa pasaule ar izbrīnu un neziņu
raugās, kas noticis virs mūsu apaļās
zemes. Ja komunisti bija tie, kas

brīnumiem neticēja, tad tagad tie paši

kļuvuši brīnums, kāds zemes virsū

nav piedzīvots Komunisti, kas jau
pēc visām parādībām nevarēja būt

nekas cits kā vienīgi komunists, kas

nācis no mērkaķa un arī attīstības zi-

ņā līdzīgs priekšgājējam, tagad kļūst
plūtokrati.

Ja vēl pirms dažiem mēnešiem

latviešu zemē plutokrata vārdu kā

lamu vārdu kultivēja Slajina cilvēki,
ik uz soļa to pielietoja boļševiki, tad

šodien plūtokrats ir boļševiku sabie-

drotais un vienīgais — no kura boļ-
ševiki gaida palīdzību.

Tautas un visi zemes apdzīvotāji,
kas angli iedomājās kā mūžīgo plūto-
kratu. kas zināja, ka Anglijā dzīvo

visvecākās lordu dinastijas, tagad redz

brīnumus. Mūžīgais plūtokrats pār-
vērties komunistā.

Greznība, mantrausība, izšķērdība
un vi<s dzīvē iespējamais kļuvis par

proletariāta, übadzibas un nevaribas

atspīdumu. Vislabāk ģērbtais „anglis"
Antonijs Idens tagad svinīgi ieradās

pie tautu bandita un slepkavas Sta-

ļina, tai apliecinātu draudzību.

Maskavā noturētās apspriedēs runā-

tas lietas, kas visus līdzšinējos boļše-
viku un plūtokratu uzskatus, princi-
pus un visu līdzšinējo izturēšanos pa-
dara smieklīgu.

Vispirms jau braucējs pie tautu

slepkavas un bandita Staļina ir angļu
pilnvarotais Idens. Lielākais modes

mīlētājs, frants un plūtokrats ierodas

pie skrandās tērptā bandita. О teru-

pora, о mores!

Visas pasaules proletariāta, sar-

kano buržuju, darvinistu un žīdu

dievs Staļins ar savu diktatoru Kaga-
noviču kļuvis par plūtokratu, buržuju
kapitālistu, kulaku, lordu un bagāt-
nieku sabiedroto Staļins nodevis

savus bendes panākumus.

Staļins kopā ar Kaganoviču savu

dzivi pēc mirušā pusžīda Ļeņina bija
veltījuši cilvēku miljonu un desmit

reizēm miljonu slepkavošanai. Sta-

ļins bez apstājas un ar izcilām spē-

jām slepkavoja kulakus—buržujus—
muižniekus, ģenerāļus—majestātes un

pārtikušos cilvēkus.

Tagad Staļins saprotas un tur ap-

spriedes ar ne mazāku, bet gan tumī-

gāku kapitālistu un plūtokratu Čerčilu

un cenšas nodibināt asins draudzību

ar otro ne mazāku, bet gan visā pa-
saulē lielāko plūtokratu Ruzveltu.

Plūtokrati židu pārvaldītajā An-

glijā savukārt savā oficiozā „Times"

paziņo, ka Eiropas likteņi tagad no-

doti Maskavas — tā tad tautu slep-
kavas Staļina rokās. Idenu pēc at-

griešanās no apspriedes ar Staļinu
Londonā sagaida, dziedot žldisko

internacionāli.

Ari mums, latviešiem, tā ir mācība,

atziņa —j>ret ko ved ciņu nacionāl-

kādu iekārtu stāv

Incola.

Laikraksta „Rēzeknes Zinas"

31- decembra numurs neiznā-

ca, papīra piegādes traucēju-

mu dēļ.



Ārlietu ministra

fon Ribbentrop'a
Intervija Spānijas

žurnālistam

Vācijas ārlietu ministrs f. Rieben-

trop's sniedza interviju spāņu ziņu

aģentūras „EFE" pārstāvim. Sarunā

ministrs vēlreiz uzsvēra:-

„Št kafa paplašināšana vainīgs

vienīgi Ruzvelta kungs. Ruzvelts gri-

bēja nožņaugt Japānu, tāpat ka Cer-

ella kungs kopa ar Ruzvelta kungu

mēģināja Eiropā nožņaugt Vāciju un

Itāliju. Ruzvelts tagad saņēmis triecie-

nu, no kā viņš tik viegli vairs neat-

tapsies. Pirmajās trīs dienās pēc ka-

fa darbības uzsākšanas japāņiem pa-

tiesi izdevās praktiski iznīcināt visu

Savienoto Valstu Klusā okeāna kau-

jas t'ioti un nogremdēt pēdējos mo-

dernos kaujas kuģus, kas bija Angli-

jas rīcībā un kufus ta bija nosūtījusi

uz Austrumāziju. Ar to mūsu sabied-

rotā Japāna triju dienu laikā nodibi-

nājusi pārākumu uz jūras un gaisā
*

Uz korespondenta nākošo jautāju-

mu par ass valstu un Japānas sadar-

bību ārlietu ministrs paskaidroja:

„Jau drīz pēc nacionālsociālisma

nākšanas pie varas vācu ārpolitiku iz-

šķirīgi ietekmēja nepārvaramā pre-

tešķība ar boļševismu un tā iemieso-

tāju — kominterņu Maskavā.

Tādēļ es jau 1933. gadā pēc Va-

doņa vēlēšanās nodibināju pirmos sa-

karus ar Tokiju un tur ari atradu iz-

pratni attiecībā uz visu kārtības cie-

nītāju valstu apvienību pret boļše-
vistisko ārdīšanu

"

Vācija tad pūlējās arī Angiiju
iesaistīt šajā kārtības blokā." Taeu

Londonā Riebentrop's sastapis vienīgi
nesaprašanu. —

Uz korespondenta jautājumu par

Vācijas, Itālijas un Japānas mērķiem,
noslēdzot trīsvalstu paktu, un šī pakta

rezultātiem salīdzinājumā ar antikom-

interna paktu, Riebentrop's atbildēja
ar konstatējumu, ka antikominterna

pakts ir pasaules uzskatu pakts, ka-

mēr trīsvalstu pakts ir politiska, mili-

tāra un saimnieciska savienība.

„Ja Ruzvelta kungs šodien apgal-

vo," teica ministrs, „ka trīsvalstu

pakts noslēgts, lai iekāptu pasauli,
tad aiz šī apgalvojuma tikai vāji ap-

slēpts kāda lieluma mānijas pārņemta
cilvēka īstais nolūks: viņš pats savā

bezgalīgajā godkārībā grib iekarot

pasauli un maskēšanas nolūkā grib
pierakstīt šādu nodomu trīsvalstu

pakta dalībniekiem. Vienīgi Ruzvelta

politika izraisīja trīsvalstu paktā pa-
redzēto militāro aliansi •

—

Par vispārējo kafa stāvokli, šīs

cīņas tālāko attīstību ārlietu ministrs

paskaidroja:

«Tagad nav īstais laiks runāt par

mieru. Tagad jācīnās un vēlreiz jācī-
nās. Ar varonību un fanātismu, ku-

ram nav piemēra, Vācija, Itālija un

Japāna un to sabiedrotie šo karu no-

vedīs līdz galīgai uzvarai. Vīri, kas

atrodas daudzajās, milzumplašajās
trīsvalstu pakta valstu frontēs, loti
labi zina, ka viņu nesekmju gadījumā
nevien viņi būs pazuduši, bet nežēlī-

gais pretinieks pilnīgi iznīcinās ari

sievietes, bērnus un viņu zemi, prak-
tiski — visu viņu tautu. Tādēļ mēs

šo cīņu izcīnīsim bez kompromisiem
un žēlastības, līdz kamēr pretinieks
būs galigi satriekts, un mūsu tautu

dzīve būs nākotnē nodrošināta pret

boļševisma un plūtokratiju apdraudē-
jumiem."

„Krievijā" — sevišķi pasvītroja ār-

lietu ministrs — «tikai tad mēs iz-

beigsim ciņu, ja reizi par visām rei-

zēm būs izslēgts nevien ikkatrs ap-

draudējums, bet ari ikviens nopietns
nemiera cēlonis Eiropai no anstrumu

puses. Tas būs viens no galvenajiem
vācu bruņoto spēku uzdevumiem nā-

košajā 1942. gadā, kad Vadonis per-

sonīgi komandēs vācu armiju. Krievu

problēmu vācu bruņotie spēki nāko-

šajā gadā nokārlos galīgi. Anglosakši
tagad visos kafa laukos stājas pretī
trīsvalstu pakta dalībniekiem kopīgi.
Tagad panākta visciešākā sadarbība

trīsvalstu pakta dalībnieku un to sa-

biedroto politiskās, militārās un saim-

nieciskās vadības starpā".
«Jūs varat mierīgi ziņot Spānijā",

— noslēdza savus paskaidrojumus
Vācija? ārlietu ministrs — «ka tikpat

droši, kā zeme riņķo ap sauli, šl lieli

ciņa noslēgsies ar Vācijas un tās sa-

biedroto pilnīgu uzvaru".

Par dzimtenes drošību kritušo varoņu izvadīšana
Cīņā par dzimtenes drošību 18 —

21 decembrim Makašēnu pagastā kritu-

šo latviešu kārtības sargu izvadīšana

notika L'4. decembrī. Šī diena izvērtās

par visas Rēzeknes un apkārtnes sēru

dienu.

Kritušo četru latviešu varoņu mir-

stīgas atliekas 23. decembri pārvestas

uz Rēzeknes katoļu veco baznīcu.

24. decembrī pīkst. 10 notika seru

dievkalpojums un svinīgs aizlūgums,
piedaloties Gebietskommissara, Fflēzek-

nes Ortskomandanta pārstāvjiem, Rē-

zeknes apr. priekšniekam Eichelim,

apriņķa pr ka pal. Vadzim, I un И

iecirkņa policijas priekšniekiem ar

policijas saimi, kritušo piederīgiem
un tautai.

Dziļi izjustus vārdus sacīja skolu

kapelāns A. Tarbuuass: „Lldz ar pa-

šiem miera svētkiem šogad mūs pie-

meklēja skumjas. Baznīcs vidū guļ
četri varoņi. Četri kārtibas sargi at-

devuši savas dzīvības, cīnoties pret
komunistu — slepkavu bandām, cī-

noties par mieru, kārtību un drošību

mūsu zemē, cīnoties par visu cilvē-

cīgo Par tiem skumst piederīgie, po-

licijas saime, latviešu tauta un katrs,

kas ir pretinieks visu ārdošajam
komunismam. Bet, skatot šos četrus

voroņus, sirdi rodas prieks, prieks
par to, ka mūsu zemē vēl ir, vēl ne-

trūkst delu, patriotu, kas gatavi cīnī-

ties par visas cilvēces kopējo lietu

un pat dzīvības atdot. Kamēr mūsu

svētajā zemē tādi vīri dzīvos, tik-

mēr droši varam teikt, ka mūsu

tauta dzīvos mūžīgi. Slava varoņiem,
kas krituši, slava dzīvajiem, kas vel

cinās!"

Pīkst. 11, sēru maršam skanot, gā-

jiens devās no baznīcas pa 15. maija
ielu uz leju un tad pāri lielajam tiltam

pa Atbrīvošanas aleju gar apriņķa

pārvaldi. Pie apriņķa pārvaldes karogi
slīkst pusmastā, un sēru gājiens te uz

bridi apstājās. Atbrīvošanas alejas un

18 novembra ielu krustojumā notika

pavadītāju atvadīšanās no kritušajiem

varoņiem, un tālāk tos piederīgie aiz-

vadīja katru uz savu dzimts kapsētu.
Atvadoties Gebietskommissata pār-

stāvis SS Polizei Gebietsführer ltn.

Wimmers teica: „Kritušie draugi! Jūs

cīnījāties pret misu visu kopējo ie-

naidnieku — boļševismu. Jūsu asinis

nav velti lijuias! Šī žeme piedzīvos

labākus laikus — te valdīs miers un

kārtība! Heil Hitler!"

No kritušiem varoņiem vēl atva-

dījās Rēzeknes Ortdkomāndanta pār-

stāvis oberltn. Jung's.

Apriņķa priekšnieks Eichelis kā

pēdējos sveicienus policijas saimes

vārdā uz kritušo darba biedru zār-

kiem nolika krāšņus vainagus un, no-

dodams tos piederīgo rokās, atvadī-

damies sacīja: «Dārgie dzimtenes va-

roņi, sērotāji piederīgie, policijas
saime!

Mēs pavadām šodien varoņu nā-

vē mirušos kārtības sargus, kas, iz-

pildot dienesta pavēli, krituši cīņā par

jauno kārtību pasaulē.
Cīņas biedri nekad neaizmirsīs

Jūsu augstāko un svētāko upuri, ko

ziedojāt uz tēvu zemes altāra, krītot

par mieru un kārtību mūsu zemē.

Liels negods mums, šīs zemes ap-

dzīvotājiem, kās esam slēpuši un at-

balstījuši cīņā sarkanos slepkavas.
Šiem ļaudīm nedrīkst turpmāk jaut

naidu un iznīcību sēt mūsu skaistajā

zemē, un šai lietā jau vajadzīgie

priekšdarbi veikti.

Jūsu drosme un varoņa gars lai
ir piemērs pārējiem darbiniekiem!"

Tas bija dzīvo zvērasts krituša-

jiem darba un cīņas biedriem. Vēl

lielāka patriotisma apgaroti un ap-

ņēmības pilni, policijas darbinieki at-

griezās ikdienas darbā.

Kritušie kārtības sargi: virskārtlb-

nieks LudboTžs Alfons, dzimis 1895.

g. Nautrēnu pagastā; kārtībnieks

GleiZds Viktors, dzimis 1916. g. Ma-

kašēnu pagastā; kārt. Purmalis An-

drus, dzimis 1913. g Makašēnu pa-

gastā un aizsargs Mugins Antons,
dzimis 1907. g. Nautrēnu pagastā.

Visi četri kritušie latvieši nākuši

no Latgales lauku sētām Kā īsti pat-
rioti tie piedalījušies jau komunistu

bandu gūstīšanā un savas dzimtenes

iztīrīšanā no nevēlamiem elementiem.

Policijas dienestā iestājušies tūliņ

pēc komūnistu padzīšanas, izņemot
virsk. Ludboržu, kurš jau agrāk ilgus

gadus kalpojis bij. Latvijas policijas
dienestā Dienestu izpildījuši centīgi
un kārtīgi. Grūtākos brīžos vi-

ņi bija drošsirdīgi un aukstasinīgi.
Pienākuma apziņā bija un ari palika

par labu priekšzīmi citiem darba

biedriem.

Vieglas smiltis brīvajā dzimtenē!

A. R.

Palīdzība - sabiedriskās āriešu
tikumības stūrakmens

Francis Vaivods

Tautas Palīdzība ir organizācijā,
kuras ideja izaugusi veselas rases

kopibā. Tā ir tautas rakstura balss,

kas savu piepildīšanu visā pilnībā at-

radusi tikai tagadējā laikmetā. Tautas

tikumiskie uzskati izveidojas kopā ar

īpatnējiem apstākļiem un, daudzkārt,

atkarīgi no vēsturiskām norisēm un

ari no tā, kādu iespaidu tautas dzīvē

atstāj šis norises. Latviskās tikumības

īpatnējie uzskati visspilgtāk izpaužas

tautas dziesmās. Tur mēs neatradīsim

nekādu abstraktu prātojumu par tiku-

mību ārpus dzīves patiesām vajadzi-

bārn, jo latviskās tikumības tiešais

darba lauks ir pati dzīve, latviskie

tikumi izauguši no pašas tautas sirds.

Latviskos tikumus var attiecīgi
grupēt, nākot pie atziņas, ka palīdzī-
bas tikums ir visu sabiedrisko tikumu

— kā mīlestības, saderības, devības

un taisnības4 stūrakmens. Palīdzībai

augot plašumā, izveidojas devības ti-

kums ar pretstatu skaudību. Ja cil-

vēks spēj atsacīties no sava labuma

par labu savam tautas loceklim, tad

viņš praktiski realizē palīdzības tiku-

mu. Šaurākā nozīmē te ietilpst savas

mantas atdāvināšana citiem, plašākā
un ne mazāk svarīgā — savu spēku
un zināšanu atdāvināšana.

Cik plaši tautā iesakņojies devī-

bas tikums, liecina vēl tagadējās pa-
ražas Latgalē — godos, sevišķi kāzās,

apdāvināt jaunās dzīves sācējus v. c.

Skaisti to pasaka arī tautu meita:

Visi man viesi bija,
Kas manā istabā;
Citam devu sāl' ar maizi,
Citam jauku valodiņu.

Zīmīgi; ka pirmā latviešu biedriba

ir tieši palīdzības biedrība (1886. g.).
Ja toreiz Šī biedriba bija pirmā, kas

modināja tautā kopības apziņu, tad

Tautas Palīdzība lai piepilda visus

labos latviešu tautas tikumus

Tautas palīdzība atjauno, spodri-
na un ceļ godā seno devības tikumu,
jo dolais nekad neiet zudumā — Dievs

simtkārtīgi to atdod atpakaļ, kā to

tautas dziesma apliecina:

Dod, Dieviņi, devējam,
Ne kādam sKaudējam;
Pilnu klēti rudzu, miežu,
Stalli labu kumeliņu.

Sveša latvietim ir iedzīvošanās kā-

re. To vajadzētu reizi par visām rei-

zēm saprast tiem, kas labprāt speku-
lācijas ceļā grib „iekampt" vienu otru

kapeiku. Spekulācijas un iedzīvošanās
netikums latviešiem pielipis no melnā

žīda, ta'ti ar bauslību pavēlēts kristī-

gos piekrāpt
Ar devību kā palīdzības vēlāko

izpausmi saistās ari viesmīlība, patei-
cība un solījumu pildīšana.

Pildīsim latviskās tikumības liku-

mu — palīdzēsim tautiešiem pilsētās
un laukos, kurus nediena mād Ne-

būsim skopuļi, kurus tik asā satirā

piezobo mūsu senči — tautas dzies-

mās. Lai mūsu asinis atdzimst lat-

viskā tikumība palīdzība!

Jauna dzīve Riebeņos
Riebeņi Silajāņu pagastā ir viens

no Rēzeknes apriņķa nomaļākiem
stūrīšiem Bijušais boļševiku gads ari

sabiedriskā dzīvē ierāva dziļu robu.

Daudzus redzamākos sabiedriskos dar-

biniekus aizveda čeka. Tikai pēc mū-

su atbrīvotāju — Lielvācijas karavīru
ienākšanas dzīve pamazām ieiet pus-

lidz normālās sliedēs Patlaban sa-

biedriskās dzīves priekšgalā ir izvirzī-

jusies pārorganizētā vietējā Riebeņu

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

Samērā isā laikā viņa izveidojusies

par vienu no spēcīgākām plašākas
apkārtnes organizācijām.

S. g. 23 novembrī tika sarīkots

vakars, kurš, pateicoties sabiedrības

atsaucībai, deva kuplu ienākumu.

Biedrība varēja nodot mūsu atbrīvo-

tājiem 48 pāfus cimdu, 17 dvieļu. 9

vistas, 1 aunu un iemaksāts «Tautas

palīdzībai" RM 395.—.

Riebeņos ir arī Maltas patērētāju
biedrības nodaļa. Vietējais

Latvjuzeme

Jāzeps Valdmanis

Latvju zeme, zeme svētā,
Gara gada ilgojums,

Sāpju nakti izauklētā,
Tu par visu dārga mums,

Kas ik cīnītāja rētā

Vēsu mieru glāstot klāj,

Vējš kad sīvus sniegus mētās

Vai kad saule ziedos stāj

Arāj, vagu galā dzinis,

Sējēj, rimis graudus sviest.

Mirkli mierā stājies! Zini,

Lūgšanu tev sauļu p griezt!
Strādniek, kas ik dienas minis

Akmeņus un kvēpus šos,

Domās mazu mirkli mini

Cīnītājus diženos!

Mirdz pret mūžu gadu simti —

Ciets pret sāpēnr varoņgars,
Kuru cēla arājdzimta
Tā kā liesmu rožu zars,
Lai uz laiku laikiem grimtu
lenaidnieka ļaunums sīvs,
Lai pret sauli nenorimtu

Celties atkal karogs brīvs!

N« 1. Sestdien, 1942. g. 3. janvāri.flexeknre t>rņa»
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MADZINI-
itaļu tautas modinātājs

Kas tad ir dzīve?

tautas modiuātajs Madziui

saka:
H
Cilvēka dzīve ir misija, sutīua.

Ikvienam cilvēkam savas spējas vaja-

ga attīstīt un nodarbināt vispārības
labā. Kam lielākas spējas, tas ir aici-

nāts pašķirt ceļu tautas nacionaL.m

ilgām un centieniem, pacelt tautas

labklājības stāvokli un atrisināt poli-
tiskus jautājamus. Cilvēka dzīve ir

sūtība, tadeļ pienākums ir augstākais
likums. Uz priekšu īešaua būs iespē-

jama tikai tad, ja izpratis so sūtību

uu pildīs so pienākumu. Dzīve ir ne-

mirstīga, bet tas attīstības veids un

siraujums atrodas mušu pasu rokas.

Ikvienam jāatraisās no egoisma, paš-
mīlības, lai strādātu, lai to piepildītu.

Vienalga, vai laika ļaudis uzgavilē,
vai ne, vai viņi ar mīlestību svēti, vai

naida pilni nolād. Ceļš norādīts; gļē-
vuļi jūs būsiet uu savas nākotnes no-

devēji, ja vien, vilšanas un likstu vā-

jināti, šo ceļu nestaigāsiet līdz galam..."
Un viņš gāja līdz galam šo ceļu.

Viss Madzini mūžs ir viena vienīga
aktīva cīņa par Itāliju. Lielo ideju

sējējs Madzini ir domātājs, taisnības

sludinātājs, karavīrs, valsts vīrs un

vadonis. Bet, saņemot visu kopa, viņš
ir dedzīgs cīnītajā par Itālijas atbrī-

vošanu un apvienošanu.
itāliešu slavenais dēls Džuzepe

Madzini piedzima Dženovā 18U;3. g.,

augsti inteliģentā ģimenē. Madzini

baudīja labu izglītību uu jau bērnība

iepazinās ar itāļu mākslu, zinātni un

jaunākiem sasniegumiem. Trīspadsmit
gadu vecuma viņš jau iestājas Dže-

novas universitātē, vēlēdamies kļūt

par advokātu. Viņš gribēja būt par

taisnības aizstāvi, bet liktenis bija
lēmis viņam kļūt par augstākās taisnī-

bas apustuli, kam lemts būt reize

karotajam un tiesātājam.
Netīkodams pec personīgām inte-

resēm un laimes, jaunais Madzini

metās svētajā brīvības karā. Pirmā

sacelšanās notika Pjeniontē. Bet to

driz apspieda. 1330. gadā Madzini

arestēja. Bet tas tikai vēl vairāk viņā

nostiprināja lielo ideju Tūliņ pēc iz-

nākšanas no cietuma Madzini nodibi-

nāja organizāciju .Jaunā Itālija." Tās

uevize Dija „Republika un vienība —

Dievs uu tauta."—Mērķis bija Itālijas
atbrīvošana un apvienošana. To varēja

uzņemties tikai tāds vīrs ka Madzini.

Madzini ~ticēja, ka tā ir viņa dzives

liela misija, kas jāpiepilda. Viņa stip-
rākie ieroči šai ciņa bija viņa paša
raksturs: stiprs, patstāvigs, aktīvs, ne-

loKams, deüzigs patriots. Viņa augstā-
ka laime —sevis ziedošana tautas laba.

Viņa dedzīgie vardi un raksti driz

vien ap sevi pulcināja pirmos droš-

sirdīgos cīnītājus. Valdības nesaudzī-

gā roka „Jaunas ītanjas" piekritējus
vajāja. Pašam Madzini piesprieda nā-

ves sodu. Гошег viņam laimējas iz-

bēgt uz ārzemēm. Trimdā viņš pava-

dīja veselus divdesmit gadus. Viņš

bija atstājis Itāliju, bet ne itāļu tautu.

Ari trimdā būdams, ar dedzīgām ru-

nām un darbiem viņš pulcināja sa-

vus uzticamos cīnītājus.
1843 g Madzini organizēja sacel-

šanos bavoija. .Та atkal neizdevās.

Pēc dažiem gadiem viņš vada sacel-

šanos Lombardijā un kopa ar Gari-

baldi ved karu Alpu Kalnos. Drīz vien

kļūst Romas apgabala deputāts uu

valdnieks, liet franču karaspēks iz-

beidz jaunas republikas patstāvību.
Lai glābtu dzīvību, Madzini atkal

spiests emigrēt. Bet Itālija viņš jo-

projām turpina organizēt tautas sacel-

šanas uu atbrīvošanās cīņas кора ar

oiru itāliešu slavenāko dēiu Garibaldi.

Par to Madzinim piespriež jau trešo

reizi nāves sodu. Bet Madzini ir jau
tautas masu vadonis. Viņa vārds un

idejas populāras arī ārzemēs. Tāpēc

iedzīvotāji, rajusmināti no Madzini

dedzīgam idejām, demonstratīvi pie-

prasīja Madzini atbrīvošanu. Itālijas
atbrīvošanas beigu stunda tuvojās.
Bet liktenis nebija lēmis Madziuim to

piedzivot. 1872. g. 10. martā lielais

Itālijas patriots mira.

Visā savā dzīvē viņš nav guvis
citu atalgojumu kā vienīgi nabadzī-

bu, trimdu, zaudējumu, vientulību.

Tomēr viņa cīņas nebija veltas. Ta-

gad ka tautas biīvibas lielais apustu-
lis viņš atdusas itāliešu gara vareni-

bas Panteonā. Varonis mirst, bet viņa
idejām un darbiem pieder mūžiga
dzivošana. Madzini izkaisīja sēklu.

Nāca citi sējēji — Garibaldi, Kavurs,
Musoliui. Un itāļu tauta ir vienota, un

Itālija stipra savā vienībā.

A. Raid о nis

Divas gada grāmatas
Latviešu sagaidījusi lai-

ku,
e

kad ikviens lauksaimnieks savās

mājas uz_, redz latviešiem pie-
mērotas latviskas grāmatas. Ir latviešu

pašu laikraksti, žurnāli, literatūras iz-

devumi un visbeidzot goda celta

Uada grāmata — kalendārs.

Patreiz man pienākušas divas ga-

da grāmatas, vertigas, kuplas satura.

Ir interesanti apstāties pie katras no

tām.

ч Zemgales gada grāmata „Darbs

un zeme".

Та saucas 176 lappuses plašais
laikraksta .Zemgale' izdevums. Vāku

grezno valsts uu zemnieku emblēmas.

Pirmās trīs unta papīra lapas rotā

Valsts Vadoņa Ādolfa Hitlera, Valsts

ministra Austrumu apgabaliem Altred'a

Rozenberg'a, Valsts komisāra Austru-

mu apgabalam Hīnrich'a Lohse uu

Latvijas generālkomisāra Dr. Drech-

sler'a ioto attēli.

Ļoti ērti iekārtots kaiendaiijs,
katram mēnesim veltot 4 plašas lap-

puses. Darbu kalendāra daļa lasām

vērtīgu pamācību katram mēnesim —

saimniecība, laukos un pļavas, saķuu
dārza, lopu kūti un zirgu staļļos, dārz-

kopība, biškopība, putnkopībā, augu

aizsardzībā un zivkopībā.

|j£ Zemgales gada giāmatas „Darbs
un zeme" 1942. g. rakstu krājuma
ievada citējums no Ph. Во v hier' а

grāmatas „Kampf um Deutschland*.

Plašāks Zemgales apgabala prezidenta
Walier-hberhard Freiherr von Medeni

raksts „Darbs un zeme".

Pie plašākiem apcerējumiem üada

grāmata vēl pieder — ģen. Dankera

raksts ,Kas ir Tautas palīdzība?", visu

Zemgales apriņķu veeako raksti, Zen-

tas Mauriņas .Atjaunosim dzīvi",
Adolta Šitdes .Mēs un Eiropa".

Māc. V. Mežezers plašākā rakstā

apcerējis .Rase un personība", V. Klēt-

nieks kādas latviešu .Dzimtas vē-

stūri" un daudzi vērtīgi lauksaimnie-

cības, lopkopības un mājsaimniecības
raksti.

Gada grāmatu rediģējis laikraksta

.Zemgale" atbildīgais redaktors un

literāts Raimunds Čaks.

v

„Strādnieku gada grāmata".
Tā saucas 196 lappuses biezā un

ar plašu sludinājumu daļu Gada grā-
mata-kalendārs strādniekiem. Grāma-

tas formāts stipri mazāks un pielāgots
mājas kalendāram.

levada lapu grezno Lielvācijas
Vādoņa Ādolfa Hitlera foto attēls.

Kalendārijam seko vairākas praktiskas

pamācības — svaru, skaitļu, tabulu,
ceļa zīmju un citos praktiskos jautā-

jumos.

Rakstu daļā arodbiedrību pilnva-
rotā Austrumu apgabalā Rūdolfa Len-

cera ievads. Plašāks ir kara pārval-
des padomnieka inž. G. Hāna raksts

.Jauns sākums"

Plaša vieta ieradīta,, arodkustibai.

Arodpropagaudas ievadā ACS komi-

sāriskā vadītajā pilnvarotā A Rojas
raksts «Strādājošo jaunie uzdevumi".

Apskatīti vairāk kā 200.000 latvju al-

gotu darba cilvēku daiba un dzīves

apstākļi, kā arī plašie uzdevumi jau-
najā Eiropā, kas tagad pavēruši jau-
nu dzīvi arī darba ļaudīm.

Gada grāmatā pēc 04. lappuses
ievietota ari Vācu darba frontes vadī-

tāja Dr. Roberta Ley'a ģīmetne.

lllustrēts un vērtīgs ir Ādolfa Sü-
des raksts .Marksisma pārvarēšana",
F. Lauvas .Sieviete — tautas sirds".

Par arodbiedrību dzīvi informāciju
snieguši visu 14 arodbiedrību komi-

sāriskie pilnvarotie.

.Strādnieku gada grāmatā 1942. ga-

dam", kuru izdevuši Arodbiedrību

Centrālā Savieniba, ievietoti ari vai-

rāki citi vērtīgi raksti — A. Šmita

.Darba cilvēks un sports", G. Strautes

„Tauplba virtuvē", humors un plaša
literatūras nodaļa.

Cik ieteicama un nepieciešama pir-
mā katra lausaimnieka mājās, tikpat
otrā ikviena strādnieka mājā.

D. L.

GOLGATAS CEĻU
aizgājušie Latgales rakstnieki

D. Latkovskis

3.

v

Jezups Kindzulis

Pie vecākiem üolgatas ceļu aizgā-

jušiem Latgales rakstniekiem un kul-

tūras darbiniekiem pieder Jezups Kin-

dzulis. Rakstnieka un aktiera gaitas

viņš sācis Latgales latviešu kolonijā

Pēlerpilī, kur iesākās novada nacio-

nālās atmodas kustība.

Jezups Kindzulis dzimis jBBb*. gadā

agrākajā Domopoles pagastā, no ku-

rienes jau nākuši arī vairāki citi

pirmie novada izglītotie latvieši. Pēc

Domopoles pagasta skolas J. Kin-

dzulis izglītību turpina Rēzeknes pil-
sētas skolā.

Rēzeknē jau pēc 1890 gada pil-
sētas skolu apmeklē lielāks latviešu

zemnieku bērnu skaits. Viņu vidū ir

jauuākās paaudzes darbinieki: Antons

Laizāns, Aloizs Trasuns, Jezups Sa-

miņš un vairāki citi.

No Rēzeknes uz Pēterpili dodas

vairāku turīgāko latviešu zemnieku

bērni, bet to vidū daži arī trūcīgi.
Visi tie iestājas dažādās mācības

iestādēs uu turpina izglītību. Pēc

1900 gada Pēterpili ierodas ari Je-

zups Kindzulis, Antons Laizāns un

vēl daži citi.

Par viņiem toties Pēterpili sāk

rūpēties Latgales nacionālās atmodas

darbinieks bkgs Nikodēms Rancans.

Viņš Pēterpili nodibina pirmās Latga-
les jauniešu kopmītnes. Drīzi vien

N Rancāna nodibinātie Latgales zēnu

un meiteņu internāti Pēterpili izvei-

dojās par plašām audzināšanas iestā-

dēm lielajā pilsētā.

To Latgales zēnu vidū, kas turpina

izglītību Pēterpili un dzīvo N. Ran-

cāua nodibinātajos un uzturētajos

internātos, ir arī Jezups Kindzulis.

Tā vairāki vēlāk latviešu zemē pa-

zīstami darbinieki — Ant. Skrinda,

Jezups Rancāns, Ant. Laizāns, Jezups
Kindzulis, Pāvuls Laizāns iegūst augs-

tāko izglītību.

Pēterpili, sākot ar 1902. gadu, jau
sākas novada nacionālās atmodas

kustība. Vecākie novada darbinieki:

Fr. Trasuns, Nik Rancāns, D Gri-

šāns un vēl daži citi nodibina „Lat-

viešu muzikālisko sabiedrību", kas

ievada jaunu posmu Latgales attīstī-

bas vēsturē.

Jau 1903. gadā darbu sāk Latgales
teātris, kur aktivs dalībnieks vienmēr

ir Jezups Kindzulis. Tā ari sākas

Latgalē pazīstamā rakstnieka un kul-

tūras darbinieka Jezupa Kiudzuļa sa-

biedriskā darbība.

Rakstuiecibā Jezups Kindzulis vai-

rāk nodarbojas, sākot ar laikraksta

„Dryva" iznākšanu 1908. gadā. Laik-

rakstu vada Kazimirs Skrinda, bet

redakcijas kolēģijā darbojas — Jezups

Kindzulis, Antons Laizāns, Ant. Skrin-

da, Ad. Turkopuls un vairāki citi.

Jezups Kindzulis kopā ar Antonu

Skrindu un Franci Ķempi ir aktivākie

Latgales teātra trupas organizētāji un

vaditāji 1903.—13 g. Viņš aktīvi

piedalās teātra sarikojumos un izrā-

dēs ari Latgalē pēc 1907. gada.

|Ņem aktīvu dalību pirmo Latgales
latviešu organizāciju un biedrību dibi-

nāšanā gan Pēterpili, gan arī Latgalē.
Kādā 1910. gada 9. oktobja vēstulē

Latgales rakstniekam Eduardam Krus-

tānam, jautājot par biedrību dzīvi

Latgalē, Jezups Kindzulis raksta:

.Cienījams Kungs! Griežos pie
Jums ar laipnu lūgumu paziņot man

par biedrību dzīvi Borkovā. Viņu

mērķis, biedru skaits. Savādi priekš-

zīmīgi darbi (vakari, referāti), viņu
materiālais stāvoklis, komiteju sa-

stāvs ļpavārdes) v. t. t Šis ziņas
vēlāk būs vajadzīgais dēļ „Dryvas".
Tādēļ vēlēšanās būtu, ka tās piesū-
tītu ne vēlāk kā līdz 20. oktobrim.

Ja pie jums ir pat visšikākās ziņas
par biedrībām (krāj-aizdevu, zemko-

pības, draudzes krāmi, sātības, guns-

dzēsēju), kas atrodas arī ne Barkavā,
arī lūdzu piesūtit. Ar cienu Kindzuļu
Jezups."

Ar 1920- gada 5. martu sāka iz-

nākt laikraksts „Latgalits". Sākumā
to rediģēja St. Kambala, bet vēlāk
kā redakcijas kolēģijas loceklis bija
ari Jezups Kindzulis, VI Rubulis un

citi Laikraksts apstājās tikai 1926.

gadā Kā atbildigais redaktors laik-

rakstu 1922. g. paraksta J. Kindzulis.
No 1926. līdz 1935. gadam Je-

zups Kindzulis ir Latgales lauksaim-

niecības biedrību savienības lakraksta

„Latgolas Zemkūpis" redaktors. Rak-

sta Latgales presē.
Jezups Kindzulis Latgales presē

un literatūrā pazīstams ar pseidonimu
Čenču Jezups. Parakstījās arī ar Kin-

dzuļu Jezups. .Latgalītī" ir ļoti daudz

rakstijis par agrārreformas jautā-

jumiem.
Izdevis kalendāru .Latgales lauk-

saimnieks 1924 —1935. g, bijis laik-

raksta .Zemnika Botes" 1924. g.

redaktors. Pēdējā laikā Jezups Kin-

dzulis rakstīja vēsturisku romānu

.Pēteris Vilāns", kurā tēlota Latgales
nacionālā atmoda un 1905. gada
kustiba.

Boļševiki J. Kindzuli kā kulaku

apcietināja jau 1941. gada pavasarī.
Turēts Daugavpils cietumā, bet vēlāk

izsūtits uz Krieviju.
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RĒZEKNES PILSĒTAS VALDE

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 39/43.

piensaimniecība
15. maija ielā 91. Tālruņi: direktors 2690

grāmatvedība 2852

PIENA RESTORĀNS
Vienības ielā 6 :-: Tālrunis 2490

Ostland Olli - Vertriebs G. MBZ.
Vākšanas un pārstrādāšanas uzņēmums

W. Niederlassung Riga /ZEJVIELA"
A

s «DEGVIELA»
"

—- —

Rēzeknē, 15. maija iela 64, tālr 2689.

Tek. rēķ. Latvijas Bankā 50002

Akc. Sab.

"
Ädu

Rēzeknes gejos produktu uzņēmums
15 maija iela 25 (bij. „Bekona Eksports")

Pieņem jēlādas, vilnu, astrus un sarus

погКо uju л и i о m i, » ,o •*
Rēzekne, Nikodēma Rancāna ielā Nr 1.

_

Darba laiks no pīkst. B—l2 un no pīkst 13—17.

RēZCkneS alus darītava
"Rēzeknes spirta

Rēzeknē, Aizsargu ielā № 15 Q6QZin3ī3V3

Tālruņi: direktoram 1737. Makašēnu pag. Mazos Garančos,
alus darītava 2706. p. adr Rēzeknē, tālr. 2474

R. D. Poligrāfiskās rūpniecības
un grāmatu apgādniecību daļas

57. spiestuve, Hēzekne,
Atbrīvošanas alejā № 31. ———

Tālrunis № 2827.

Rēzeknes apriņķa rūpniecības Rēzeknes apriņķa
rajons būvkantoris

RĒZEKNE, RĒZEKNE,
15. maijā ielā 33, tālr. 2496. Nik. Rancāna ielā 27, tālr. 2440.

Rēzeknes patērētai biedrība
Rēzeknē,

15. maija ielā 16, tālr. 2503. :-: Biedrības vadītājam 2694.
* гай", .'



Kara Ziemassvētku eglīte Rēzeknē
Rēzeknes apriņķa policijas pār-

valde kopā ar I un II policijas ie-

cirkņiem 29. decembri rīkoja Ziem-

svētku eglītes vakaru .Tautas Pils"

telpās- Tas bija pirmais plašākais sa-

rīkojums Rēzeknē kopš komunistu

padzīšanas Bez policijas augtākiem
vadītājiem uz eg'ites vakaru bija

ieradušies vācu žandarmērijas apga-

bala vadītājs Un. Wimmers, Rēzek-

nes garnizona priekšnieka vietnieks,

Ortskomandanta pārstāvis, apriņķa
saimnieks ltn. Baudišs, Feldlazaretes

galvenais ārsts, apriņķa ārsts A. Vī-

toliņš. apr. vecākais Vepers. pilsētas
vecākais A. Pūriņš un pārējie Rēzek-

nes atbildīgāko iestāžu vaditāji un

sabiedriskie darbinieki.

Atklājot Ziemsvētku eglītes vakaru,

uzrunu teica Rēzeknes apriņķa priekš-

nieks A. Eichelis: „Šis vakars atbrī-

votā zemē ir pirmais, kad Rēzeknē

kopā svinīga Ziemassvētku

eglītes sarīkojumā karavīri, Rēzeknes

apr. administrātīvie un saimnieciskie

vadītāji. Rietumos, tuvos un tālos

austrumos plosās kara vētras, kurām

vēsturē nav precedentu. Lielās un

mazās nācijas, kuru vadītāji sapratu-
ši Lielvācijas Vadoņa lielās cīņas no-

zīmi, plecu pie pleca cīnās par jau-

nās Eiropas un pasaules kārtību, kura

katrai tautai tiks ierādīta sava atbilsto-

ša dzīves telpa. Šīs tautas iet kaujā

pret žīdu kalpībā nonākušām un ap-

reibinātām tautām ar lādiem panāku-

miem, ko pēc gadiem varēs pareizi
novērtēt vēsture. Arī tur—tālos ziemeļu

mežos un Afrikas tuksnešos varonī-

gie cīnītāji dedzina Ziemsvētku eglī-
tes. Un mēs, latvji, varam būt lepni,

ka ari mums ir dota iespēja pagai-
dām gan kā brīvprātīgiem šajā gigan-

tiskā cīņā piedalīties. Ziemeļu frontē

vācu un latvju vīri ir slēguši ieroču

brālību un viņi tāpat kā tagad mēs

kopīgi sēž pie Ziemsvētku eglītes.
Un mēs, kas šeit izpildām drošības

un kārtības dienestu, esam gatavi uz

pirmo aicinājumu pildīt frontes vai

kārtības dienestu austrumos. Reizē ar

citiem varoņiem šajā vakarā mēs pie-

minēsim arī tos 4 kārtības sargus,

*kas krita par upuri fanātiskiem ko-

mūnistiem. Šo mūsu biedru nāvi

esam zvērējuši atriebt. Mēs solām

nesaudzīgu cīnu pret tiem, kas tik

daudz posta uu bēdu nesuši mūsu

zemē. Es nešaubīgi ticu, ka varenais

Dievs dos spēku armijai, kas iet čīgā
ar lozungu „Dievs ar mums," uzva-

rēt austrumos un rietumos un ka

1942 gada Ziemsvētkus varēsim svi-

nēt katrs savā ģimenē."

Garīgo daļu izpildīja Rēzeknes

ev.-lut draudzes mācītājs Kramiņš,

kām sekoja svinīga dziesma „Klusa

ttakts .." Pēc tam Ziemsvētku vecītis

apdāvināja bērnus. Pavisam izsniedza

saldumu tūtinas 140 policijas un to

piederīgo bērniem. Dāvanu iegādāša-
nai policijas darbinieki bija saziedo-

juši RM 264.—

Sarīkojuma otro daļu kuplināja
bērnu deklamācijas, fleites priekšne-
sumi — (polic. kapelmeisters kam

Imaks), vīru kora un solo dziesmas.

Priekšnesumiem beidzoties, bērni

vēl kādu laiciņu pavadīja tautiskās

rotaļās, kurās ar viņiem labprāt dalī-

jās ari vācu karavīri. A. R.

Eglītes policijas dar-

biniekiem.

Svētku eglītes Rēzeknes apriņķa
policijas darbiniekiem un viņu piede-

rīgiem jau notikušas visos policijas

iecirkņos.
Maltā

Policijas darbinieku eglīte 26. de-

cembri ieradās arī Rēzeknes apriņķa

priekšnieks A. Eichelis, lai kopā ar

4. polic iecirkņa darbiniekiem un

viņu piederīgiem dalītos kopīgos Zie-

massvētku eglītes priekos
Svētku eglītes sarīkošanā un dedzi-

nāšanā piedalījās arī Maltas pašval-
dības un organizācija vadošie dar-

binieki.

Varakļānos
Ziemassvētku eglīti 5. policijas

iecirkņa darbiniekiem dedzināja 26. de-

cembrī Eglītes dedzināšanas sarī-

kojums kupli apmeklēts. Apriņķa

priekšnieka sveicienus Ziemassvētku

eglītes dalībniekiem nesa Rēzeknes

apriņķa priekšnieka palīgs J. Vadzis.

Pēc priekšnesumiem bērni saņēma
bagātīgas svētku dāvanas.

Viļānos

Policijas un vietējo iestāžu darbi-

nieku Ziemassvētku* eglīti dedzināja
31. decembrī. Svētku eglītes priekš-

nesumos noskatījās ari visi vietējo
iestāžu vadošie darbinieki.

No Rēzeknes apriņķa priekšnieka
sveicienus un labākos novēlējumus
svētku eglītes dalībniekiem dzīvē un

jaunajā gadā nesa apriņķa priekšnieka

palīgs kapt. Ozoliņš.
Ziemassvētku vecis arī Viļānu

iecirkņa darbinieku jauno audzi ap-

veltīja bagātām svētku dāvanām.

Eglītes vakars Ružinā

Ružinas 6 kl. pamatskola 28. de-

cembri rīkoja Ziemas svētku egliti.
Skolas zālē bērnus, vecākus un vie-

lējo inteliģenci uzrunāja skolas pārzi-
nis AI Udačs: „Lai ari apkārt mums

mutuļo kara viesuļi, lai ari mūsu sir-

dis bezgala sāp aizvesto, noslepka-
voto un postā nonākušo tautiešu dēļ,
tomēr šos svētkus mēs varam svinēt

daudz priecīgāk kā pagājušā .gadā.
Toreiz saticības un cuvēku mīle-

stibas vietā tika sēts naids, muļķīgā
šķiru ciņa".

Pēc īsa garīgā akta skolēni uzstā-

jās ar deklamācijām, kora dziesmām

un tautiskām dejām.
Redzama skolēnu lielā interese

vācu valodai, ko rādija pat otrās kla-

ses skolēnu pareizā vācu valodas iz-

runa aodeklamētie dzejoļi
Gaišs prieks staroja gan bērnu,

gan vecāku sejās, kad atkal pēc sma-

go murgu gada bija iespējams visiem

kopējā saimē stāvēt ap mirdzošo

eglīti — mūžīgās gaismas, siltuma un

cilvēku mīlestības simbolu.

Ružinas skolā nesen mācības uz-

sāka ari krievu komplekts.

Apmeklētājs.

Sarīkojums Nautrēnos

Tautas Palīdzības Nautrēnu orga-

nizācija 28. decembrī sarikoja plašu
vakaru ar teātra izrādi. Uzveda R.

Blaumaņa lugu .Zagļi*.
Vakars bija kupli apmeklēts. Lu-

gā labi spēlēja aktieri — K. Krišans

tžida lomā), A Rudums, Enkure un

citi.

Lugu iestudējis režisors Ign. En-

kurs. Tautas Palīdzības darbs Nautrē-

nos sekmīgs. Vāc līdzekļus trūcīgo

palīdzībai. P. J.

Mācības Rēzeknes valsts technikumā
Šajās īsajās dienās, kad māko-

ņainā laikā gandrīz tumsa savienojas

ar tumsu, krēslai metoties, uz Kaļķu
ielu steidzīgā soli dodas jaunieši ar

pelēkām cepurēm galvās. Tie ir tech-

nikuma audzēkņi.
Audzēkņu skaits nav visai liels,

sevišķi tas sakāms par pirmo klasi,

lai gan technikumā uzņem abu dzi-

mumu jauniešus, kas beiguši vidus-

skolu vai arī arodskolas būvniecības

nodaļu. Mācības laiks nav visai garš
— tikai divi ar pusi gadus cītīgi jā-
mācās stiepes, spiedes, hidraulikas un

citas formulas, jāgatavo rasējumi un

tad plašajā saimnieciskajā dzīvē ze-

mes, ūdens un dzelzceļiem darbos

par kvalificētu darbinieku — techniķt
katrs varēs pielikt roku Jaunās Eiro-

pas veidošanā Kāda vācu saimniecis-

kā lietpratēja rakstā bija teikts, ka

nākotnes jaunuzbūves darbā transpor-
tam būs izšķīrēja nozīme.

Mācības maksa nav liela, tikai

RM 20,—. Trūcīgos un centīgos au-

dzēkņus no mācības naudas maksā-

šanas atsvabina un piešķir ari stipen-

dijas. Mācības notiek no pīkst 15,40

—21.00. lestāšanās bez iestāju pār-

baudījumiem.
Padomā labi, vai Tev vēl nebūtu

iespējams papildināt savas zināšanas.

St. D.
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Sekmīgu 1942. gudtu
novēlam mūsu klientiem — patērētāju
biedrībām, pārējiem noņēmējiem un

iedzīvotājiem

G. S. „Tuvlba"
Hēzeknes nedala.

Rēzeknes apriņķa
_

Valsts apdrošināšanas

priekšnieks Rēzeknes apriņķa inspekcijas
vadītājs

RĒZEKNE, RĒZEKNE.
Atbrīvošanas aleja 40. Vienības ielā 7.

LU,,
A

,
«DAUGAVAS VĒSTNESIS"

Tālr. 2211, kant. 2212. Tek. rēķ. pastā 25060. Nodaļa Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 31, tālr. 2301.



Ziemā lielāku dažādību uzturā

L. E

Ēdienu karte ziemā ir .vienmēr bi-

jusi pavisam vienmuļa. Sevišķi to

varētu teikt uz laukiem, jo bez gaļas
neprot pavadīt nevienu dienu. Vai

uu tā ir cepta vai vārīta, bet tiek pa-
sniegta vienu vai vairāk reizes dienā

un bieži vien bez nekādam piedevām,
nedz salātiem.

Bet ja nu šis gaļas sāk aptrūkties,
tad iznāk tā, ka nekā nav ko gatavot

pusdienās.

Lai gan gaļā ir diezgan daudz ol-

baltuma un tauku, tani trūkst ogļhi-
drātu, maz vitamīnu un minerālvielu,

bet ļoti daudz skābju, tāpēc gaļas
ēdējiem ieteicams lietot daudz sār-

mainu vielu, kā sakņaugus, dārzājus,

augļus un pienu.

Ikdienas uzturā jālieto 8 reizes vai-

rāk kartupeļu, sakņu un augļu nekā

gaļu, maizi un zivis. Barībā ir ne-

pieciešami, lai būtu sārmainu pārsvars,

jo citādi olbaltuma vielas netiek pie-

tiekoši izmantotas, kas izmantotas, kas

izsauc indīgu vielu attīstīšanos orga-

nismā. Pie vispusīgas un jauktas ba-

rības lietošanas pilnīgi pietiek ar 35

gr. olbaltuma dienā. Tas panākams

praktiski, ja mēs gaļu lietosim kā pie-
devu pie saknēm, ne otrādi.

Sevišķi liela vērība jāpiegriež zaļ-
barībai ziemā, tā jālieto pēc iespējas
lielākā dažādībā, jo zaļbarība pēc sa-

stāva un barības vērtības ziņā nav

vienāda. Augu valstī vitamīnu bagā-
tība ir vislielākā, kuru trūkums orga-

nismā ir par cēloni vairumam nervu

slimību, dažādiem iekaisumiem.! Ari

uz redzes spēju un vielu maiņu vita-

mīnu trūkums atsaucas. Augu barībā

atrodas arī organiskas skābes, sāļi,

augu cukurs un citas vielas.

(Turpmāk vēl)

Pagasts ar savu „koloniju"
Latvijā vienam pagastam ir

„
kolo-

nija", un tas ir Makašēnu pagasts,
kam Rēznas pagasta vidū ir 7 sādžas.

Agrākos gados bija izdevība šo

koloniju likvidēt, nodibinot jaunu

pagastu ar centru иre i Ska-

nos vai pievienojot Rēznas pagastam.

Tagad iznācis tā, ka .kolonijas"

iedzīvotājiem Rēzeknē nepārdod pre-

ces, bet sūta tās uz 20 kilometru at-

tālo patērētāju biedrības veikalu pie
Makašēnu pagasta valdes. Tā kā va-

jadzīgās preces nekatrreiz patērētāju
oiedrības veikalā ir dabūjamas, tad

katrs viegli var iedomāties .kolonijas"

iedzīvotāju neapskaužamo stāvokli.

Tāpēc .kolonijas" iedzīvotāji tagad
izsaka vēlēšanos un sagaida, ka vi-

ņiem domātās preces no Rēzeknes

vairs nesūtīs uz Makašēniem, lai pēc
šim precēm atkal caur Rēzekni brauktu

uz Makašēniem un samaksātu tran-

sporta izdevumus, bet tiks dota iespē-

ja iepirkties Rēzeknes veikalos. No

Makašēnu pagasta valdes tie, savu-

kārt, sagaida, ka viņa šo lietu atbalstīs

un ar apkārtrakstu iedzīvotājiem no-

rādīs, kuros Rēzeknes veikalos varēs

iepirkties.
Pabērna lomā latviešu tautības

iedzīvotāji palikuši an

skolu ziņā. Ir tikai viena 1 рак. krie-

vu pamatskola, kuru kuplā skaitā ap*

meklē arī Rēznas pagasta krievu tau-

tības iedzīvotāju bērni.

Turpretī pašas „kolonijas* latviešu

tautības bērniem arī šogad jāiet savi

6— 10 kilometri uz Rēzeknes apriņķa
vai Greiškanu pamatskolu, bet mazā-

kiem un vājākiem bērniem, skaitā ap

20, kas nespēj šo lielo ceļa gabalu
katru dienu izstaigāt - jāpaliek skolu

neapmeklējušiem. Ja te savlaicīgi bū-

tu dzīvojušas kaut dažas žīdu ģime-

nes, tad žīdu skolai telpas būtu at-

radušās noteikti, un skola pastāvētu,
bet latviešiem telpu atrast nevarēja.

Latviešu skolas vajadzībām patie-
sībā iespējams izmantot arī bij. pa-

matskolas telpas Sprudževā, kur va-

jadzīgs tikai neliels remonts.

Šķemba.

Rēzeknes sportisti, sasaucieties!
Beidzamos gados Rēzeknes nova-

da jaunatne sevišķi rosīgi piedalījās

sporta dzīvē. Ar lielu interesi viņa
piedzīvojušu lietpratēju vadibā saga-

tavojās gandrīz visās sporta disciplī-
nās. Un nepārspīlējot jāsaka, ka re-

zultāti bija ļoti labi.

Sevišķi beidzamā gadā pkms boļ-
ševiku iebrukšanas Latvijā rēzeknieši

Valsts novadu sacensībās pierādīja sa-

vas izcilās spējas un pelnīti ierindo-

jās pirmajās vietās

Bet ārdošais žīdisms izjauca spor-

tistu labo nodomu.Piedzīvojumiem ba-

gātie sporta vadītāji tika nomainīti ar

dažādiem analfabētiem, un spējīgākie
sportisti nobīdīti pie malas.

Rēzeknes sportisti! Atminiet bi-

jušos laikus, kad Jūs skaisti disci-

plinēti stāvējāt sporta ierindā; kad

Jūs atmetāt ar roku vienam otram ne-

labam ieradumam: iedzeršanai, kāršu

spēlei, savu brivo laiku ziedojot spor-

tam, lai savu organismu norūdītu

praktiskai dzīvei; kad Jūs pēc spo-
žām uzvarām sacīkstēs mājās nesāt

skaistas godalgas!
Nu atkal iestājas jauna dzīve. Tā-

pēc atmetiet bezdarbību un atjauno-

jiet agrākās sporta nodarbības! Izlie-

tojiet iespējamības, ko mums ir atne-

susi Lielvācijas varonīgā armija! Nā-

ciet visi kopā un atj-aunojiet bijušo
sporta biedribu ar tās visdažādākām

sekcijām!
Pašlaik starp neorganizēto jaunatni

ir ļoti daudz slidskrējēju un slāpētāju,
bet nav attiecīgu vadītāju. Tāpat arī

visās pārējās sporta nozarēs dalibnie-

ku būtu pietiekoši daudz, bet nav or-

ganizēta pieturas punkta — sporta
biedrības. Ir pienācis laiks atdzīvināt

pamirušo sporta dzivi Rēzeknes sDor-

tisti, sasaucieties! G. Grosbergs.

Atgādinājums
Rēzeknes apriņķa nodokļu inspek-

tors atgādina, ka privātiem tirdznie-

cības, rūpniecības un amatniecības

uzņēmumiem 1942. gadam jāizņem
reģistrācijas apliecības. Reģistrācijas
apliecības izsniegs nodokļu inspek-
tors Rēzeknē, Br. Skrindu ielā

Nr. 15-a uz uzņēmuma īpašnieka
rakstveida pieteikumu, kurš iepriekš

saņemams nodokļu inspektora kance-

lejā.
Pie apliecības saņemšanas jāuzrā-

da pase vai atbilstoša apliecība, līdz-

šinējā reģistrācijas apliecība un par

jaunatveramiem uzņēmumiem piekri-
tīgas iestādes atļauja uzņēmuma at-

vēršanai. Rēzeknes apriņķa
nodokļu inspektors.

Jauns iekšējās drošības

galvenais direktors

Par iekšējas drošibas galveno di-

rektoru iecelts pulkv.-leiln. V. Veiss.

Jauns Rīgas kārtības die-

nesta priekšnieks
Par Rīgas kartības dienesta priekš-

nieku iecelts pulkv. leitn. R. Osis.

Lūgums literātiem un Lat-

gales bibliofiliem

Daudziem grāmatu krājējiem un

biblioiiliem, kas ari paši bija pirmo

Latgales laikrakstu „Gaisma", „Dry-

va", „Säkla", „Latgolas vörds" un

citu līdzstrādnieki, ari redaktori, vēl

uzglabājušies pirmie vēsturiskie izde-

vumi.

Ir laipns lūgums visiem laikrakstu,

žurnālu, kalendāru un citu izdevumu

krājējiem, nodot pret atlīdzību vai

pret tautisku pateicību līdz šim sagla-
bātos materiālus.

Visi atklātībā nākušie vecie izde-

vumi domāti vispusigākai novada

kultūras dzives, atsevišķu darbinieku

un organizāciju dafbibas atrelerēšai.

Tāpat tie ļoti noderīgi iespiešanai

gatavotā kultūrvēsturiskā darba
„

Lat-

gales kultūras darbinieki dzīvē un

darbos" papildināšanai.
Ļoti vēlami arī atsevišķi apraksti

un materiāli par novada darbiniekiem,
kas darbojušies nacionālsociālistiskā

pasaules uzskata garā.
Par materiālu atrašanos un vēlēša-

nos tos nodot ļoti lūdzu pazinot D.

Latkovskim „Rēzeknes Ziņas" redak-

cijā. Pasta un sūtīšanas izdevumi tiks

atlīdzināti.

Preses izdevumi svētkos

Redakcijā saņemti Ziemassvētkiem

veltītie žurnālu .Lauksaimnieks" №8

un .Satiksme un technika" № 1. izde-

vumi.

.Lauksaimnieks" jau nostaigājis
četrus mēnešus un šinī laikā latviešu

mājās atradis 32.000 lasītājus. Laik-

raksts iznāk 2 reizes mēnesi.

Žurnālu izdod LGD literatūras ap-

gāds. Atbildīgais redaktors agr. V.

Straume.

Ziemassvētkos atklātībā parādījies
.Satiksme un technika" 1. numurs.

Mēnešrakstu izdod Satiksmes inspek-

cija. Virsredaktors Latvijas satiksmes

ģenerāldirektors Т. O. Šteinbergs.

Lidz ar Ziemassvētkiem un Jaun-

gadu atklātībā parādījis ari jauna ne-

dēļas izdevuma „Laikmets" 1. nu-

murs. Žurnāls gliti ilustrēts.

Inc.

Atpirkušies

noJaungada apsveikumiem
par labu Tautas Palīdzībai

Valerija Seile - Tautas Palīdzības

Latgales apgabala priekšniece.

Pēteris Veperis—Rēzeknes apriņķa
vecākais RM 3.

Jezups RoskoŠs — Finansu daļas

vadītājs - RM 2.

Edgars Kuplis—iin nod. vecākais

grāmatvedis RM 1. ч

Projums - budžetu inspektors RM 2,

Kārlis Aigars — sagādes daļas va-

dītājs RM 2.

Staņislavs ūrebežs — sociālās ne-

droš. daļas vadītājs RM 2.

Donats Latkovskis—laikr. „Rēzek<*
nes Ziņas" atbild, redaktors RM 3.

Jānis Ikovnīks— .Rēzeknes Ziņas"
redakcijas sekretārs RM i.

Pēteris „Daug. V.* Rē--

zeknes nod vadītājs RM 3.

Indriķis Pakūlis — tautskolu inspek-

tors RM 3.

Aleksandrs Ontužāns — tautskolu

inspektors. RM 3.

Jānis Andriņš — tautskolu inspek-
tors RM 3.

Seļunskis — Latgales apgabala
krievu skolu inspektors RM. 3.50

Marks Paševalovs — krievu skolu

inspektors RM 2.

Antons Vorkals Rēzeknes alus

darītavas direktors RM 5.

(Tālāk vēl.)

Izdevējs — Rēzeknes apriņķa priekšnieks. Atbildīgais redaktors —
Donats Latkovskis lespiests — 57. spiestuvē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 31

Sludinājumu maksa: sludinājumu daļā par vienslejigo petitrindiņu vai lās vietu 2< pfen Darb? mek!ēt £0 pioc. lētāk.

rezekneszinas N9 U Sestdien, 1942. g. 3. janvāri
6

Lasiet un izplatiet
„Rezeknes Ziņas"

Laikraksts iznāk divi reizes ne-

dēļā — trešdienās un sestdienās.

Sniedz plašu vietējo un ārzemju
informāciju.

Numurs maksā tikai 4 pien. МЯ

neša abonements 32 pfeniņi.
Ir letākais laikraksts Latvijā No-

derīgs uu nepieciešams ikvienā lauku*

mājā!
Iznāk Rēzeknē. Abonēšanas maksa

iemaksājama pasta tekošā rēķi-
nā 25565.

а «■■■••■■«■■■«■■■■■•■■■■»■•■•■■■•■■■■■■■■•■»■■■»

�* «

Rēzeknes alu.» darītava

Rēzeknē, Шгвагди ielā 15.

iepērk no zemniekiem miežus

2 Maksā valdības noteiktas cenas. Alu* darītavai pārdotie mieži tiek ieskaitīti valstij |
nododamā normā. Zemnieki, kas pārdod alus darītavai miežus, pēc iespējas, alus- m

l darītavā var iegādāties: drabiņas, asnus un 111 šķiras miežus. Jļ.
\ ••■«■■■■■>■■«■■■■■■■■■■• ■

■■»■■••••■■■ •■■ih*uh(|

Hbllmmhhhbmbismimm Privatadvokāta

R 0. Poligrāfiskās rūpniecības un
J« KrilStiņS ftejgj^

orāmatU appādniecības daļas piegem Rēzeknē, AtbrīvoSanas aleja N? 26.
■ . r* «

Teief № 2533.

57. spiestuve Rēzeknē, »»»»»»^»»»»»>^«-«^<^«<

uzaicina visus darbu pasūtītājus - IzdoddmCJS 2 .Staba*
debitorus visus nenokārtotos так-

Ьех тёЬеlёт Rēzeknē vēlams

sajumus nokārtot nekavējoties, iemāk-
menes cilV ( iauiātam pārim. Pieprasīt

sājot tos spiestuves kantorī, Rēzeknē, teief 2482. no pīkst. 9—15.

al., № 31, vai Latvijas ■■•■гагмм»<мвив»lим'авш

bankas Rēzeknes nodaļā tek. rēķ. кгигс^исэьаоиана

№ 150007. Meklēju solidu

ШШШ mēbelētu istabu
Rēzeknē, centra rajonā. Piedāv. teief. 2704.

(skolu valdē).

Paziņojums. :::»::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»:::t:::::t:
'

PĒRKU
Ludzu pieteikties Rēzeknes pilsētas valdē '

radioaparātu un novusu
Zirgu atstājis šķūtnieks, kuram vajadzējis vest Piedav. ar cenu adr. Al. Ciprūsam.
tālāk kādu bēgošās sarkanarmijas komandieri, p. p. n. Dukstigals
un pats iizmucis ;sijissss;t*stsssssssssss*ssss;:sstss;sssssss*sssstssssj

Zirga pazīmes: krāsa ruda, zvaigzne pie-
ļļ|ļnMTļ|| цц^^щз—гщю—t

re, арт. 158 cm skaustā un apm. 10 gadus v. Meklē darbu

Pieteikties viena mēneša laikā, pretējā ga- nrnmrttvorļ iс
dijumā zirgs pāriet turētāja īpašumā. 9 "IiIOTV©Q19/

1941. g. 20. decembrī. beidzis mašīnrakstīšanas klasi Piedav. adr.

Rēzeknes pilsētas valde. .r. z." red. V. E.
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