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Politisko izglītību
augstākā līmenī

Pirmais politiskās izglītības mācību
mēnesis beidzies ar zināmiem panā-
kumiem. Mācības uzsāka 2 partijas
vakara skolas, 70 VK(b)P vēstures

īsā kursa studēšanas pulciņi, 8 polit-
skolas, kur mācās ap 540 dalībnieku,
bez tam apriņķī reizi mēnesī notika

skolotāju apvienību politiskie seminari.
Pozitivs ieguvums ir tas, ka mācī-

bas notika regulāri katru nedēļu, no-

teiktā laikā, arī propagandisti un pul-
ciņu vadītāji nodarbībām bija sagata-
vojušies, apgādāti ar mācību progra-
mām, literaturu. Partijas kabinets pie
partijas Gulbenes apriņķa komitejas
bija organizējis propagandistiem lekci—-
jas par nodarbību temām. Tomēr, lai

politiskās izglītības darbs būtu sek-
mīgs, ir jānovērš jau pašā sākumā
kļūdas, trūkumi, kas bija vērojami ie-

priekšējā mēnesī.

Galvenaistrūkums augstais kavē-

jumu procents. Tā medicinisko darbi-
nieku pulciņā ierodas tikai puse, vai

arī vēl mazāk no darbinieku skaita.
Arī dzelzceļu mezgla politskolā neie-

rodas .ap 50% dalībnieku. _
Daži biedri (Leišavnieks, Zosimovs,

Ivanova, Skolovs, Cvikļinskis, Bažen-
kovs) nav ieradušies ne uz viena
nodarbību.

No partijas vakara skolas (pie parti—-
jas apriņķakomitejas) dalībniekiem mā—

Clbas neapmeklē b. b. Olga Kalniņa,
Sirotkins, Ostroumovs, Sirmais un

vēl daži citi. Partijas pirmorganizaci-
jām nekavējoties jāpanāk stingra dis-

ciplina politisko mācību nodarbībās,
prasot, lai komunisti regulāri tajās
piedalītos. Arī ikvienam padomju
iestādes darbiniekam jāsaprot. ka ti-

kai paceļot savu idejisko, politisko zi-

nāšanu līmeni, izprotot marksisma-ļe-
ņinisma teoriju, tas arī sekmīgāk re-

alizēs dzīvē. partijas un valdības lē-

mumus, pareizi atrisinās saimniecis-ī
kos uzdevumus. - 4

Nav attaisnojums arī tas, ka daļa
pulciņu un skolu apmeklētāju nodar-
bībās ierodas nesagatavojušies, norā-

dīto literaturu nelasa, nekonspektē.
Arī pašiem prapagandistiem jāuz-

labo mācību kvalitate, sniedzot klau-

_sītājiem nodarbību mācību plānu, no-

rādot izmantojamo literaturu, pie tam

mācību vielu saistot ar konkretiem pa-
domju dzīves notikt-miem. .
_Partijas kabinetam jāsniedz opera-
twāka palīdzība propagandistiem un

klausītājiem, ar vajadzīgo literaturu,

uzskatāmiem mācības līdzekļiem jāpa-
līdz tiem biedriem, kas mācās pat-
Stāvīgi, jāiekārto vitrīnas ar rekomen-
deto literaturu.

Lai visus trūkumus novērstu,

katrai partijas pirmorganizacijai, ana-

(lzējot pirmā mēneša mācību gaitu.
”noskaidro katra biedra neierašanās

gadījumi} nesekmlbas cēloņi. ]a
Pattijas komitejas propagandas un

aģitācijas daļa sistemātiski kontrolēs
Pulciņa, politskolu darbu, sniegs lie-

tišķus norādījumus, .popularizējot la-
bākās mācīšanās metodes, nav šaubu,
,?“ Politiskās izglītības darbs gūs
Nunu ierosmi un turpmāk noritēs

„daudz augstākā idejiskā līmenī.

Litenieši atsaucas Ēdoles pagasta
kolchoznieku un zemnieku aicinājumam

Atsaucoties Ventspils apriņķa Ēdo-
les pagasta kolchoznieku un viensētu
zemnieku aicinājumam par pirmster-
miņa mežmaterialu sagatavošanu, Li-
tenes ciema l. desmits (pilnvarotais
Jānis Dzērve) uzaicina uz sacensību
Priednieku ciema 2. desmitu (pilnva-
rotais deputats Julijs Graudiņš) par
kokmaterialu izciršanu līdz 110. de-

cembrim, bet izvešanu līdz 10. janva-
nm. -

Litenes ciema 9. desmits (pilnvaro-
tā Tince Ķirule) uzaicina uz sacensī-

bu tā paša ciema 11. desmitu (piln-
varotais Aleksandrs Zilūsis) par kok-
materialu izciršanu līdz 13. decemb-

rim, bet' izvešanu līdz 13. janvarim.
R. Liepiņš.R. Liepiņš.

MŪSU APRIŅĶĪ
Komjaunatnes 30. gadadienai

veltītas sanāksmes

5. g. 30. oktobrī Gulbenes

pilsētas vidusskolā notika svi-
nīga sanāksme, veltīta kom-
jaunatnes 30. gadadienai.
Sanāksmi rīkoja LLKJS Gul-
benes apriņķa komiteja.

Par komjaunatnes 30 pa-
stāvēšanas gadiem referēja
LLKJS Gulbenes AK sēkretars
b. Puteklis.

_. » „
Slavena komjaunatni tās

jubilejas dienā apsveica Gul-
benes pilsētas 7gadīgās sko-
las un dzelzcelu 10. skolas

pionieri.
Pēc svinīgā akta sekoja

priekšnesumi dziesmas,
deklamacijas u.c.

* *
*

29. oktobrī Stāmerienas
lauksaimniecības technikumā

notika svinīga sanāksme par

godu komjaunatnes 30. ga-

dadienai, kurā piedalījāsap
250ci|vēku. Par komjaunatnes
30 gadiem referēja skolas
direktors b. Ozols, bet par

komjaunatnes rindu pieaugu-
mu ——- technikuma komjau-
nietis b. Kupcis. Sākot ar

jauno mācību gadu līdz kom-

jaunatnes 30. gadadienai,
komjaunatnes pirmorganiza-

ciiā uzņemti 20 skolas iau—-
nieši.“

Noslēgumā sekoja kino
izrāde «Mālup ar uzvaru».

Technikumā biia sarīkota
arī grāmatu izstāde.

*
*

*

31. oktobrī svinīga sa-

nāksme notika. Stāmerienas
7 gadīgaiā skolā, kur par

komLaunatni referātu nolasī-
ia 5 olas vecākais pionieru
vadītāis b. Jauniņš. Pēc tam

sekoia skolotāju iestudētā te-

atra izrāde «Jūs izsauc Tai-

mira»,

*
*

*

Komiaunatnes 30. gada-
dienai veltītas svinīgas sa-

nāksmes notika arī Galgaus-
kas tautus namā, kur refera-
tu nolasiia komiaunatnes pa-

gasta komiteias sekretars b.

Carevs. Vecgulbenes pagas-
ta tautas namā -- Svelberģī
reFeratu par komiaunatni no-

lasīia LLKJS Gulbenes AK

sekretars b. Puteklis. Pēc re-

Ferata sekoia teatra izrāde

«Piezvaniet vēlāk».

sapulces notika arī Litenes,
Jaungulbenes un citos pa-

gastos.

Kolchoza

komjaunatnes
pirmorganizacņa
Pirms dažām dienām Stā-

merienas pagasta kolchozā
«Sarkanais Stars» nodibināiās
komiaunatnes pirmorganiza-
ciia. Par pirmorganizaciias
sekretaru ievēlēia aktīvu kom-

iaunieti Mūrnieku.
Tagad kom'aunatnes rin—-

dās iau 6 bieclri.
Šī ir pirmā komjaunatnes

pirmorganizaciia mūsu ap-

riņķa kolchozos.

Ceturtais kolchozs
Stamerlena

Š. g. 31. oktobrī Stāmerie-
nas pagasiā iau nodibināiās
ceturtais kolchozs. 29 Stā-
merienas pagasta Leias cie-
ma saimniecības apvienoiās
lauksaimniecības artelī, no-

saucot to Leņina revolucio-
narās avīzes vārdā par
« Dzirksteli».Par valdes priekš—-
sēdētāju «Dzirkstelē» ievēlēia
zemnieku Pāvilu Krilovu. \

Pirmrmdnieki }
Liteneg pagasta zemnieki

Ernests Abeltiņš «Zīlītēs», An-
tons Skarnelis «Saulrietos» un

Jānis Vērpelis «Jaunancuļos»
iau pabeiguši meža materi—-
ulu sagatavošanu, pie tam iz-
pildot plānu ar uzviju.

Strādnieku labklājībai

Šoseiu pārvaldes 215. ceļu

ekspiuafaciias raiona 4. dis-I
tances darbinieki Jaungulbe-I
nē pašu spēkiem uzcēluši dzi-'
voiamo ēku un drīzumā pa—-
beigs saimniecības ēkas būvi.

Jaunaiā māiā,

telpas paredzētas kaniorim,
priekšnieka un divu strādnie-

ku dzīvokļiem. Bez tam būs

noiiktovos telpas. Jaunoiā
ēkā ierīkota arī elektriskā

apgaismošana.

Šacha turnīrā
Gulbenes pilsētas šacho

turnīra galvenoiā grupā jau
izspēlētas 4 kārtās. Pirmaiā
vietā izvirzīiies Stelmaks ar

5 punktiem (no 5 partijām),
tālāk seko Dzenis ar 2,5
Ēunktiem (no 3 partijām),

rumbergs ar 2,5 punktiem
(no 4 partiiām).

Starts ielu stafetes

skrējienam par go-
du komjaunatnes
30. gadadienai. Uz-

ņēmumā no kreisās:
starters Kavacs,
1. etapa skrējēji

Ābols, Avots, Ceske
un Aizupietis.

(Foto R. Bērziņš)

Par godu Oktobrim —
piens virs plāna

Par godu Lielās Oktobra Socialis-
tiskās revolucijas 31. gadadienai, Lu-
bānas pagasta zemnieki apņēmās līdz
7. novembrim norēķināties ar valsti

piena piegādē un vēl dot virs plāna
vienas dienas piena izslaukumu.

Kāplnāt nodokļu un

apdrošināšanas
maksājumu ievākšanu!
Nodokļu un apdrošināšanas maksā-

Ējumus mūsu apriņķī vēl arvien kārto

neapmierinoši, un gada plāna izpildē
uz 1. novembri pagasti ieņēma šādas
vietas: Izpildīts % '

l. Cesvaine 63
2. Graši 53,3
3. Vecgulbene 48,8
4. Stāmeriena 48,6

! 5. Aduliena 45,1
* 6. Jaungulbene 44,4

7. Tirza 43,3
* 8. Virāne 41,9

9. Dzelzava 41,3
10. Galgauska 40,3
11. Kraukļi 38,8
12. Litene 35,2
13. Kārzdaba 34,6

; 14. Beļava 34,6
'

15. Lubāna 32,5
16. Gulbene 21,6

Sevišķi slikti maksājumu ievākšana
norit Lubānas (izpildu komitejas priekš-
sēdētājs Pureniņš, nodokļu inspektors
Pusvilks), Litenes (izpildu komitejas
priekšsēdētāja Zālīte. nodokļu inspek-
tora palīdze A. Bērziņa), Galgauskas
(izpildu komitejas priekšsēdētājs Kaz-
jukevičs, nodokļu inspektora palīdze
N. Bērziņa) un Beļavas (izpildu ko-

mitejas priekšsēdētājs Gāršnieks, no-

dokļu inspektora palīdze Kamane) pa-
gastos. kur izpildkomiteju un finanču
darbinieki vēl līdz šim nav iesaistījuši
aktīvu masu izskaidrošanas darbā un

aktīvs nerāda priekšzīmi maksājumu
nokārtošanā. Arī Vecgulbenes pagas-
tā deputats Luka Petrovskis „lndranos“
nav vēl nemaz sācis kārtot nodokļu
maksājumus, Stradu ciema izpildu ko-

mitejas priekšsēdētājs Edgars Kalniņš
„Aizpurviņos“ nav vēl nokārtojis 2.

termiņa maksājumus, desmita pilnva-
rotais Jānis Bērziņš nav vēl nekā

maksājis un ir valstij parādā 4604

rubļus.
Pēdējā piecdienā darbs manāmi uz-

labots Jaungulbenes pagastā (partorgs
Jankovskis, izpildu komitejas priekš-
sēdētājs Kronis, nodokļu inSpektora
palīgi Kļaviņa un Doņuks), kas katru
*dienu kāpināja tempus un beidzot iz-

ļpildija dienas uzdevumu.

Lauksaimniecības nodokļa samaksai
2. termiņš un apdrošināšanas maksā-

jumu nokārtošanas pēdējais termiņš
izbeidzās 1. novembrī,-bet, lai mak-

sājumus nokārtotu pirms termiņa,
atlikušajās dienās līdz Oktobra revo-

lucijas svētkiem jārada straujš lūzums,
lai nebūtu neviena kolchoznieka, zem-

nieka un kalpotāja, kas nav nokārto-

jis apdrošināšanas vai lauksaimniecī—-
bas nodokļa gada maksājumus! Pret

tiem, kas nekārto savus maksājumus,
finanču darbiniekiem nekavējoties jā-
vērš likumā paredzētie līdzekļi.



Meža darbu

gaita apriņķī
Uz š. g. 1. novembri Gulbenes ap-ļ

riņķa pagasti meža materialu sagata--
vošanā ieņem šādas vietas: 1

' & cs :=, :=;

„ .ē ;ā. % %
:=- mcn 53- 13 'E'S "E. 3
43 15% “

S Ē«: Ē::
?; Š % 'Š % % Ē}? 3214?

fas Žēe ar ar
2:38; z.szč 51; 53“;

l. Lubāna 12,9 0,7 29 -

2. Tirza 11,3 0,2 30

3. Cesvaine 10,1 - 2,6 12 4

4. Beļava 9,2 -
_

—-

5. Graši - 6,4 12

6. Virāne 5,7 - 24

7. Kārzdaba 5,3 - 4 ——

8. Aduliena 4,3 —— 21 -

9. Vecgulbene 3,9 0,2 6 ——

10. Kraukļi 3,8 —— 25 _

11. Jaungulbene 3,0 0,2 14 —ļ
12. Galgauska 2,8 ——

10 ——

13. Litene 2,3 _- ——

"

14. Dzelzava 1,8 - 10 ——

15. Stāmeriena 1,0 —— 2 ——

Visi pagasti vēl nav uzsākuši mež-

materialu izvešanu, gaidot „ziemas ce-

ļa iestāšanos“. Šim stāvoklim pievēr-
šama nopietna vērība. Ziemas ceļš var

iestāties ar lielu novēlošanos, bet mū-

su rūpniecība, transports nevar gaidīt.
Jau šodien stacijās ir brīvi vagoni un ga-

tavi uzņemt kokmaterialus, tāpēc iz-

vešana jāsāk tikpat raiti kā kokma-

terialu sagatavošana.

Tautas nami gatavojas Oktobra svētkiem
Lielās “Oktobra Socialistiskās revo-

lucijas 31. gadadienai visi mūsu apriņķal
pagastu pašdarbības kolektīvi rosīgit
gatavo mākslinieciskos priekšnesumus.

Litenes pagasta tautas nama (vadī-

tāja b.'Gagaine), un vidusskolas paš-
darbības kolektīvi mācās kora dzies-

mas, deklamacijas, tautas dejas un

-Mašinska. lugu „Pēdējā nakts“.

' Cesvainē.(tautas nama vadītāja b.

. Kauliņa) bez kora dziesmām un dek-

lamacijām vēl iestudē Vanaga lugul

„bvēlku uzvedums“. [
Galgauskas un Grašu pagastos (tau—'

tas namu vadītāji b. b. Orlovs un

Zeltiņa) iestudē vingrojumus un teat-
ra izrādes. „ ».

Stāmerienā (tautas nama vadītāja b.;ā

_Pabrūkle) kopā ar 7 gadīgās skolas

skolotāju kolektīvu Oktobra svētkiem

gatavo kora koncertu un iestudē Isa-

\jeva un Galiča komēdiju „Jūs izsauc)
Taimira“.

Gulbenes pilsētas kulturas namā (di-
rektors b. Kamans) Oktobra svētkos

“uzvedis Annas Brodeles Oktobra svēt-

kuprOlOgu, Vanaga lugu „Svētku uz-

vedums“ un koris dziedās vai-

rākas dziesmas.

'ĪrKafr'ā tautas namā Oktobra svētkos
_riolasīs arī reieratus.

. 0. Magone,

_ G'ulbenes apriņķa kulturas un

izglītības iestāžu nodaļas vadītāja.

O. Magone

Par progresīvo atalgojumu un premijām meža darbos

Pašreiz ir izdevīgākais meža mate-

rialu sagatavošanas laiks, tādēļ izman-

tojama katra diena, katra stunda, lai

mežmaterialu sagatavošanas plānu-iz-

pildītu līdz 15. decemrim, bet izvešanas

plānu - līdz 15. janvarim. Mūsu val-

dība mežmaterialu sagatavošanai pie-
vērš ļoti lielu uzmanību, jo katrs laikā

sagatavots koksnes m 3 palidz celt mū-

su tautsaimniecību, ātrāk veikt lielos

piecgades uzdevumus.

Pamatojoties uz Latvijas PSR Mež-

rūpniecības ministrijas norādījumiem,
mežmaterialu sagatavotājiem paredzēti
izdevīgi izpeļņas noteikumi, paredzot
progresīvās un premiju apmaksas. Kat-

rai brigadei ir jāieved uzskaites žur-

nals, kur jāatzīmē, cik dienu katrs lo-

ceklis nostrādājis. Brigadē augstākā
izpeļņa ir smagākā darba izpildītājiem,
koku gāzējiem, strādniekiem ar loka

zāģi, kas saņem 19,44 rubļus par kat-

ras normas izstrādāšanu. Zaru cirtēji,

baļķu vedēji 11. t. t, saņem par normu

14,25 rubļus, zaru vācēji 12,27 rub-

ļus u. t. t. Katras brigades briga-
dieris bez savas izpeļņas saņem no

mežrūpniecības vēl 5% no visas bri-

gades izpeļņas.
_Vedēji par normas izvešanu saņem

32,60 rubļus, bet, ja vedējs brauc ar

kolchoza zirgu, viņš saņem par normu

161,33 rubļus, un par vilcējspēku atlī-

dzību. izmaksā kolchozam.

lekrāvēji automašīnās par normu sa-

ņemot 16,33 rubļus, šeit iespējams
normu vairākkārt pārsniegt, sa-

ņemot augstu progresīvo piemaksu un

sezonas premiju.
Gabaldarba progresīvo apmaksu'ap-

rēķina par virsnormas sagatavotu pro-

dukciju. Progresīvo piemaksu pie-
skaita par pusmēneša darba rezulta-

tiem. Ja pusmēnesistrādnieks veiks

vairāk par 12 normām, tad par katru

nākošo normu virs 12, viņš saņems
pusotras reizes augstāku maksu. ,

Bez pamata darba algas un progre-

sivās piemaksas tiek izmaksātas 'pa-

pil'du “sezonas premijas. Sezonas pre-

mijas aprēķina tikai no pamata darba

algas, neieskaitot progresīvās piemak-
sas.

--

Rudens-ziemas sezonas periods ilgst
no 1. oktobra līdz 1. aprīlim. Se-

zonas premiju izmaksā, ja strādnieks

šinī periodā būs izstrādājis 40_normas,
bez darba pārtraukuma.

Darba pārtraukuma gadījumā iz-i

strādāšanas nOrmas, kas izpildītas līdz

pārtraukumam, neskaita „sezonas pre-

mijas aprēķinā; izņemot gadījumus, ja

pārtraukums radies sakarā ar slimību,

komandējumu, atvaļinājumu, pārcel-_
šanu citā darbā, valsts vai sabiedrisku

pienākumu veikšanu. '
Sezonas premijas noteiktas šādi:

Piemērs Sezonas premijas-piemaksas

aprēķināšanai: cirtējs oktobra mēnesī

sagatavo 48 normas lapkoku malkas.

Par 40 normu izpildīšanu viņš saņem

sezonas premiju 50% no pamata dar-

ba algas. Ja cirtējs par 40 normu

sagatavošanu saņems, piemēram, 496

rubļus, tad sezonas premija būs (50%
no šīs 'sumas) 248 rubļi. Par pārē-

jām 8 darba normām viņš saņems
80% no pamatalgas, tas ir 79,36 rubļus.
Bez tam cirtējs par oktobra mēnesi

saņems vēl progresīvo piemaksu par
24 normām 446,40 rubļus. Tātad

cirtējs oktobra mēnesī saņems:

algu par 24 normām —— 297,60 rubļi
progresīvo piemaksu— 446,40 „

sezonas premiju par
40 normām.

.
. 248,00 „

sezonas premiju par
8 normām . . . 79,36 „

1071,36 rubļi.

Bet tā kā dienā iespējams ciršanā

veikt 2 normas, tad cirtējs, acīm re-

dzot, izpelnīs ievērojami vairāk.

No minētiem piemēriem redzams

ka meža darbos ikvienam strādniekam

ir iespējams celt savus darba un dzī-

ves apstākļus, dot valstij vairāk

kokmateriālu, kas vajadzīgi mūsu saim-

niecības jaunceltnēm.
Tādēļ zemkopji, kolchoznieki, meža

darbinieki - nekavēsim nevienu dienu,
nevienu stundu, bet jau šodien or-

ganizēsim brigades, masveidīgi izie-

sim cirsmēs, lai Lielajiem Oktobra

svētkiem sniegtu jaunas mūsu darba

veltes. N. Rubenis,
Gulbenes mežrūpniecības plānu

daļas vadītājs.

N. Rubenis,

Sezonas premijas noteiktas šādi:

Piecgadi četros gados
». Tautas saimniecības atjaunošana un;

attīstība prasa arī no dzelzceļu tīkla

lielu uzdevumu veikšanu. Tā, piemē—-
ram, 1950. gadā vagonu apgrozības
ilgums nedrīkst pārsniegt 7 diennak-
tis. Sakarā ar to atbrīvosies 33.000

vagonu. \ v . _
4.' ceļu distances komjaunieši,

redzēdami nepieciešamību ātrāk atjau-
not ceļu saimniecību, lai pārējām die-

nesta vienībām, kā kustības nodaļai,
lokomotīvju un vagonu depo, būtu ie-

spējams sasniegt tādus techniskos āt-

Īrumus un mērītājus, kādi paredzēti
špiecgades plānā, cīnās par piecgades
\izpildi četros gados.

4. ceļu distances komjauniešī
\sarīkoja svētdienas talku, lai veiktu

200 m garā posmā ceļa pacēluma re-\
montu. Čakli talcinieki bija b. b. Bo-

b'ova, Savickaja, l,.ebedeva un Kuzņe-ļ
covs. Šie komjaunieši aktivi piedalāsš
aiī citos pasākumos. !

Cinai pret nesaimnieciskiem izdevuJ

miem distancē nodibināta komjaunie-
šu brigade. 9 mēnešu laikā, uzlabo-

jot darba spēka pareizu izmantošanu,

stingri ievērojot materialu izlietošanas

normas, brigade ietaupīja 220.000 rub-

ļu. Apspriežot turpmākās iespējas, 4.

ceļu distances kolektivs apņēmās ie-

taupīt 250.000 rubļu. Ar 1949. gadu
distancē visi cechi darbosies uz saim-

nieciska aprēķina. Tad komjauniešu bri-

ļgade sekos arī tam, lai vagonu apgro-

izības ilgums samazinātos. A. Plešs.A. Plešs.

Komjaunieši, cīnieties par lopkopības attīstību !
"”1' _

:

_

Lai ātrāk sasniegtu pirmskara lī-

meni lopkopībā un pēc tam to ie-

vērojami pārsniegtu, nepieciešams, or-

ganizēt visus spēkus tā, lai saglabātu

pēc iespējas vairāk jaunlopu un katra

saimniecība izpildītu lopu pieau-
dzēšanas plānu. Kā pirmajām šī,

plāna realizēšanā jābūt komjauniešuļ
saimniecībām. Katram komjaunietim
[jāizskaidro plašām zemnieku masām

llopkopības attīstības plāna izpildes

[nozīme mūsu valsts avgšupejā. -Stāmerienas pagastā ir pavisam sep-

tiņas komjauniešu saimniecības, kuras

\visas lopkopības attīstības plānu izpil-
l'dījušas simtprocentīgi, pie kam aitu

pieaudzēšanas plāns pat pārsniegts. Ai-j
tu pieaudzēšanas plānu pārsniegušas arī

Beļavas pagasta U. Lapiņa un V. Jur-

jāna saimniecības. Šo pagastu kom-

jaunieši veic izskaidrošanas darbu arī

citu zemnieku saimniecībās.

' Turpretī dažos citos pagastos kom—-

jaunatnes organizaciju sekretari pie-
igriež mazu vērību lopkopības
attīstībai komjauniešu saimniecībās,
kā arī necīnās pret tiem, kas neliku-

mīgi izkauj jaunlopus. Viens otrs

komjaunatnes organizacijas sekretars

pat nezin, cik komjauniešu saimniecī-

ībās viņa pagastā_ir izpildīts lopkopī-
|bas attistibas plans. A. Encs.A. Erics.

Mums raksta

Pasdarhlha Litenes

vidusskolā
Skolā nodibināti vairāki pašdarbības

'pulciņi, kā literaturas, krievu valodas„
ķīmijas u. c,

Visrosīgāk darbojas naturalistu pull
ciņš (vadītājs skolotājs Laugalis). Ta-

ni apvienotas dabas zinātņu, fizikas un

totoamatieru sekcijas. Fiziķi skolā ie-

rīkojuši elektrisko zvanu un radio. Vi-

ņi nolēmuši izgatavot arī fizikas stun-

dās nepieciešamos uzskates līdzekļus.
Labi darbojas arī muzikas pulciņš.

Meiteņu un zēnu dubultkvarteti par

godu Oktobra revolucijas 31. gada-
dienai iestudējuši vairākas dziesmas.

(i. Strads.

„Esmu alzņemts . .
.“

Biju iegājusi Gulbenes namu pār-
valdē, lai pieprasītu dzīvokli. Tādā pa-
šā nolūkā bija ienākusi vēl viena pil-
sone. Viņa pasniedza namu pārvald-
niekam b. Petakam kādu dokumen-

tu. „Acumirkli!“ atteica b. Petaks.

Pilsone stāvēja un gaidīja . . .
Gai-

dīju arī es. Pa to laiku ienāca kāds

cits apmeklētājs un aicināja b. Pe-

taku iziet, liekas, arī dzīvokļu lietā.

Vēl brīdi pasēdējis, b. Petaks piecēlās
un gatavojās aiziet līdz ar ienākušo

apmeklētāju. „Lūdzu, kad es varēšu da-

būt zināt par to dzīvokli?“ pilsone jau-
tāja b. Petakam. „Nu, protams, tad,
kad es jums to” pateikšu!“ izmeta b.

Petaks. „Kad es varētu atnākt pēc at-

bildes?“ jau bailīgāk ierunājās
apmeklētāja. „Nu, jūs taču redzat, ka

es esmu aizņemts!“ vēl nosauca b. Pe-

taks un projām bija. Sieviete palika
stāvot aizcirsto durvju priekšā, nesa-

prazdama, ko lai iesāk un kad varē-

tu dabūt skaidrību par dzīvokli. Bet

es netiku nemazrunājusi.
Tāds gadījums nav pirmais. Daudzi

Gulbenes pilsoņi, kas griežas pie na-

mu pārvaldnieka b. Petaka, sūdzas par
viņa nelaipnību.

Dzīvokļa meklētāja.

Kad saļuk rēķlnl .
1948. gada 28. augustā Jaungulbe-

nes labības pieņemšanas punktā no-

devu rudzus, lai norēķinātos 'ar Lubā-
nas MTS. Graudus pieņēma, bet kvī-

ti neizrakstīja tas neesot vajadzīgs, tā

paskaidroja Lubānas MTS pārstāvis
agronoms Ķirsons. Tagad Lubānas

MTS man atkal pieprasa graudus.
Jājautā, kad Lubānas MTS sakārtos

visus norēķinus, jo arī 1946.un 1947.

gados bija līdzīgi gadījumi.
Anna Poiša, .

Jaungulbenes „Vecznkarns“-

Lubanas teļmca
* Lubānas pagastā ir patērētāju bied-

ribas tējnīca, kurai nav noteikta darba

laika —— vadītājs to atver'un slēdz pēC_
savas patikas. Bez tam tējnīcā parasti
var dabūt tikai degvīnu, alu un papi“
rosus, bet pusdienas un vakariņas '

reti. J. Bombans.

Pa mūsu laikraksta materialll
pēdām

„Ievērot darba laiku“
Sarkanā Stara š. g. 123. numllra

bija ievietota korespodence par to, ka.

Gulbenes mežrūpniecības strādnieku

apgādes daļas veikals Ne 7 nav atvērts
noteiktā laikā.

Mežrūpniecibas strādnieku apgādes

daļas priekšnieks atbildēja, ka kores;

podencē minētie fakti atbilst īstenība};
Veikala vadītājam par to izteikts bn'
dinājums un dots rīkojums turp!!!āk
izlikt paziņojumu, uz cik ilgu laikil

veikals slēgts.

2.

Metiens 2617 eks.

wi

lespiests Latvijas P'oligrafijas tresta 32. tipografijā Gulbenē, Rīgas ielā 34.

,SARKANAIS STARS“

Atbildīgā redaktore M. Vasiļjeva-
,4____--,

359,126
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Darba algai pieskaita

Normu skaits sezonas promiju 0/0\ oirtējicml āāšļegl \ 213331-

40 normas (par 40

normām) . . . 50 _40 30

40 —— 60) normām

(par 20 normām) 80 70 60

60 — 80 normām |
(par 20 normām) 120 100. 80

Virs 80 'nOrmām \ \(par visām pā- )
tējām)» . . .

150 | 120 100
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