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Partijas organu
atskaites un vēlēšonas
Četru godu karš ar fašistis-

ko Vāciju beja lels porbaude-
jums padūm'u vaļsts spākim
un reizē ar tū vysai padūm'u
tautai. Padūm'u Savīneiba šūs

porbaudējumus izturēja gū-
dam. Un tagad, kad karš ir

pabeigts, myusu varenos

Dzimtines prīkšā atsave-

rās plašas īspējameibas jau-
nas ceļtnīceibas izvērsšonai un

tālākam sociālistiskos vaļsts
naradzātam uzplaukumam un

atteisteibai.

Padūm'u tautā mojoj naiz-
seikstūša enerģija, kura nūdrū-

šinos mums vysu: laimi un

uzplaukumu vysos dzeives nū-

zarēs. Šos enerģijas golvonais
olūts ir boļševiku partija, le-

lūs vodūņu Lenina un Staļina

partija. Partija vede uz prī-
šku padūm'u tautu mīreigos
ceļtnīceibas godus, jei ari or-

ganizēja myusu uzvaru kara

laikā. Boļševiku partijas va-

deibā myusu zeme sekmeigi
dzldej tos rātas, kuras sitis

karš tautas saimnīceibai. Boļ-
ševiku partijas, lelā Staļina
vadeibā mes panāksim eistū
sociālistiskās sabīdreibas iz-

veidāšonu.

Goda laikā daudz kū ir

padarējušas Padūm'u Latvijas
partijas organizācijas un tymā
skaitā ari myusu apriņķa orga-
nizācija vācu okupācijas seku

likvidēšonā. Tūmār myusu ap-
riņķa boļševiku prīškā stāv lēli
un svareigi uzdavumi: vajaga,
cik īspējams ātrāk likvidēt kara

un vācu okupācijas sekas eko-
nomikā un cylvāku apziņā,
pace)t leidz pyrmskara līme-

ņam lauksaimniceibu. nūdrū-
šināt dreizāku sagrautus piļ-
eātu atjaunāšonu, paaugstynāt
dorba ražeibu uzjāmumūs un

transportā.

Saskaņā ar Latvijas K(b)P
Centrālās Komitejas lāmumu
leidz 10. decembrimapriņkītiks
izvastas atskaites un nūtiks

partijas orgānu vēlēšonas. Par-

torgu atskaitēm un vēlēšonom
ir miļzeigi lela nūzeime par-
tijas turpmāko dorba uzlobā-
šonā un vysu partijas un vaļ-
deibas pasākumu sekmeigai
izvesšonai dzeivē.

Atskaites un vēlēšonas vys-
pyrms nūtiks vysās partijas
pirmorganizācijās, un tikai
pec tam byus apriņķa partijas
konference. Atskaitēm un vē-
lēšonom jānūteik uz augsta
līmeņa, tām jāklyust par va-

renu stimulu toloka politiskā
massu dorba izvērsšonai īdzei-

votoju vydā, tām jāpastyp-
rinoj ceiņa pret vāciski - lat-

visklm nacionalistim jām

jāklyust par tū spāku, kas vēl

styprāk salīdētu vysus strā-

dojušūs ap Lenina Staļina

partiju.
Golvonā īpatneiba myu-

su partijas darbeibā—prasme
atklāt vysus tryukumus poša
dorba procesa gaitā un tur-

pat tūs nakavējūši likvidēt.

Tamdēļ ari atskaišu-vēlēšonu

sapulču uzdavums ir ar boļ-
ševistiskas kritikas un paškri-
tikas paleidzeibn uzrodeit vy-
sus tryukumus myusu dorbā.

Kritikai un paškritikai jāizīt
uz tū, lai pastyprināt boļševis-
tisku mūdreibu, disciplinu, or-

ganizējošo lūmu, kai ari par-
tijas organizāciju un kotra at-
sevišķa komunista atbiļdeibas
sajyutu par jim uztycātū dorbu.

Augstā līmenī jčizvad
sasagatavāšonas dorbs vē-

lēšonu sapuļcem. Jāpanāk,
vyspyrms, lai apriņķa par-

tijas organizācija izlohčtu
tū nacīšamū stovūkli, kaids ra-

dīs labeibas sagādē. Jāpīlīk vi

si spāki un pyules, ka leidz at-

skaišu-vēlēšonu sapulču sā-

kumam tyktu pabeigta labei-
bas pīgādes izpiļdeišona. Piļ-
sātas partorganizaciju uzda-

vums likvidēt atpalikšonu
uzjāmumu un īstāžu sagata
včšonā dorbam zīmas apstā-
kļos.

Partijas orgānu porvēlēšo-
nas nūteik laikā, kad vysa
zeme gatavojās PSRS Augstā-
kās padūmes vēlēšonom. Šajā
laikā vēļ vairāk napīcīšams
pīgrīst vysnūpitnākū vēreibu

politiskajam dorbam vyspla-
šokos tautas massos. Kotram
komunistam jsbyun par aģi-
tatoru un propogandistu, siste-
mātiski un naatlaideigi joizvad
strodojušūs politiskās audzy-
nāšonas dorbs. „Kai zynoms,
sevišķa atbiļdeiba par tauias

politisko audzyuāšonu myusu
vaļstī gulstās vz boļševiku
partiju. Par panākumim šajā
dorbā mums jāpasateicās, vys-
pyrms, myusu lelajai partijai.*
(Molotovs)

Prīškā stovušom atskaitēm

un partijas orgānu vēlēšonom

jāklyust par tū spāku, kas

nūstyprinātu kotru pyrmorga-
nizaciju un pacaltu boļševiku
autoritāti bezpartejiskos acīs.

Šis uzdavums sekmeigi var

tikt veikts pi nūsacējuma,
ka partijas orgānu vodūšūs

posteņūs byus izvērzēti un

īvēlēti posi lobčkī, dorba spē-
jeigokī, enerģiski un nusvārti

komunisti, kuri vēss strčdojū-
šūs massas pretim jaunom
uzvarom sociālistiskā celtnī-
ceibā.

Pyrms PSRS Augstōkōs Padūmes vēlēšonom

Uzjāmumā: apriņķa byuvkantora strōdnīku komitejas prīkšsādātōjs
b. Balabolins losa strōdnīkim Nōlykumu par PSRS Augstōkōs

Padūmes vēlēšonom

Vēlētójs nók tautas

nomā
Pēc pabeigto dīnas dorba,

īdalējis breivū stuņdi, gald-
nīks Lemps vokorā aizgāja uz

tautas nomu. Tur jau beja
vairāki zemnīki: Poļakovs, Ga-

gunovs un citi Storp kaimi-
nim īsasāce sarunas. Plašs un

vyspuseigs ir padūm'u zemni-

ka interešu aplūks. Jis pyln-
tīseigs sociālistiskās vaļsts celt-
nīceibas daleibnīks un tam-

dēļ daudz kū vāļās zynot Kas
nūteik aiz rūbežom, ārzemēs?

Kai teik atjaunotas vācu oku-

pantu sagrautās fabrikas un

uzjāmumi?
Vaicājumu daudz un storp

tīm vīns, kas vysvairāk atsa-

kārtoj, tik dažaidūs variantūs

par PSRS Augstākos Pa-

dūmes vēlēšonom. Kandidātu
uzstādeišonas, bolsāšonas kor-

teiba, kam ir tīseibas vēlēt un

tikt īvēlētim un t. t. Tū vai-

coj Poļakovs, i Gogunovs i

citi zemnīki. Šei interese piļ-
neigi saprūtama. Jūs priškā
uzdavums Augstākā vaļsts
varas orgānā ivēlēt lobākus
nu lobākajim.

Viļānu tautas nomā vēlē-

tāji sajem atbiļdes uz visim
sovim vaicojumim. Pasateicūt
aktivistu pyulem ir dabāta vē-

lēšonu literatūra, kas pastovei-
gi atsarūn losamgoldā. Tau-
tas noma pārzine b. Bystrova,
pogosta partorgs b. Beikulis
un komsorgs b. Ivanova jau

vairākkārt nūturēja vēlētāju
sanāksmes. Šam pošam nūlyu-
kam organizēts aģitatoru un

laseitāju kolektivs.
Navar saceit, ka Viļānūs

byutu jau piļneigi prīkšzeimei-
gi nūstodeita vēlēšonu lykuma
izskaidrāšona uu Konstitūci-
jas studēšona. Tumārdažūs po-
gostūs šimā ziņā nikas nav vēļ
dareits Tautas aomi atsarūu

atbaidūšā stāvūklī. Izvērst pla-
šumā agitacijas dorbu pagai-
dom ari nav kam: aktiva da-

leibnīki kaut kur izkleiduši.
Šū apstyprināja naseņ nūtyku-
sā apriņķa tautas nomu pār-
ziņu sanāksme. Ar možu iz-

jēmumu (Viļāni, Malta) tau-
tas nomi pēc byuteibas nasa-

dorboj.
Šaids stčvūklis tālāk nav

vairs cīšams. Narunojūt jau
par tū lelū nūzeimi, kaida ir

tautas nomim īdzeivotčju po-
litiskā audzynāšanā, tīm jā-
klyust par eistīm pyrmsvēlē-
šonu agitacijas centrim. Vēlē-

tājs vyspyrms It uz Šejīni.
Sevišķi tys jājem vārā pogo-
stu izpyldkomiteju prikšsādā-
tojim, partorgim un apriņķa
tautas izgleiteibas nūdaļai. Vy-
sa atbiļdeiba par tautas nomu

un sorkonūs styureišu stāvūkli

gulstās uz jīm. Nu jīm ari

tiks pīpraseiti styngri nūrēki
ni par šū dorbu

M. Se*gejevs.

Lelō Oktobra svātku dīnas piļsātā un apriņķī
Ar lelu politisku pacylā-

teibu pagāja prīceigā Lelās
Oktobra Šocialilistiskās Revo-
ļucijas 28. godadīna. Pēc četru

godu ilgās ceiņas kara laukūs
un pašaizlīdzeiga dorba aiz-

mugurē par sovas Dzimtines

gūdu, breiveibu un naatkarei-

bu—pyrmū reizi padūm'u
ļaudis sagaidēja šūs lelūs
svātkus mjra apstčkļūs.

Piļsātā, pogostu centrūs,
lauku padūmēs nūtyka svinei-

gās sēdes un mītiņi, kas beja
veļteiti svātku atzeimāšonai.

6. novembra vokorā nūty-
ka apvīnāto piļsātas padūmes,
partijas un orūdbīdreibas ak-

tiva svineiga sēde. Ar narim-

stušim aplausim sēdes dalei-
bnīki uzjēme prīkšlykumu par
Oktobra revolūcijas organizē-
tāja lelo Staļina un Politbi-

roja lūcekļu īvēlēšonu gūda
prezidijā.

Ar lelu pacyloteibu nūty-
ka svineigas sanāksmes vy-
sos dzeļžceļa organizācijās.
Rēzeknes depo kolektivam
divkāršas svineibas: Lelās

Oktobra Sociālistiskos Revo-
ļucijas 28. godadīnu kolektiva
strādnīki sagaidēja ar jaunom
dorba uzvarom, ījemdami pyr-
mū vītu uz Latvijas dzeļžce-
ļim.

Sevišķi prīceigi pavadēja
Oktobra svātkus apriņķa
prīkšzeimeigokais pegosts-
pyrmrindnīks - Borkovas po-
gosts Taipat lelā sajyusmā
un pacyloteibā svātki atzei-

mčti cytūs pogostūs. Ružinas

pogostā svineigā sapuļcē pī-
sadalēja vairāk kai 800 cyl-
vāku.

Nūlykums par PSRS

Augstōkōs Padūmes
vēlēšonom īstudēts

Rāznas pogosta izpyldko-
m i lejas sorkonā styureitī sa-

nāce sanāksmē komjaunišu-
jaunīšu trešās sīvīšu brigādes
iūcekli. Šei nav руппб sa-

nāksme. Jaunčtne bīži sanāk

uz šaida veida apsprīdem.
Kotrs jaunāks nūtykums iz-

sauc lelu interesi un teik

vyspuseigi apsprīsts.
Īprīkš nūtykušās sanāks-

mēs jaunčtne studēja Nos-
kumu par PSRS Augstākos
Padūmes vēlēšonom un mā-

cējos PSRS Konstitūciju. Paš-
reiz nūteikušā sanāksme veļ-
teita Lelās Oktobra Sociālis-
tiskos Revolūcijas 28. godadī-
nas V. M Molotova ziņojuma
Moskovas Padūmes svineigajā.
sēdē nu 6. novembra apsprīs-
šonai. Ziņojuma tekstu losa

brigādes vadeitāja jauna kom-

jaunīte Vera Petuchova. Ar
lelu uzmaneibu meitines nū-

saklausa bīdra Molotova vor-

dūs par myusu lelās Dzimti-

nes uzvarom un sasnāgumim.
Ziņojums nūlasejts. Bīdre Pe-
tuchova snādz atskaiti par
brigādes veiktū dorbu.

Mums taipat ir tīseibas

byut lapnom uz sovim sasnā-

gumim, šoka Petuchova. —

Myusu brigāde ir snāguse lelu

paleidzeibu dorba zemnīkim.
Mes nūvocem un apkyulem
6 ha labeibas sējumu un iz-
rokom h ha kartupeļu

V. Katajeva

Pogostu
izpyldkomiteju
prīkšsādātōju

sanōksme
12. novembri apriņķa partijau

organizācijas kabineta telpās nu-

tyka pogostu lzpyldkomiteju prikš-
sfldatoju un sekretāru sanāksme.

Sanāksmē partijas apriņķa ko-

mitejas propogandas un agitacijas
nūdaļas vadeitāja b. Kalašņikova
pastostēja par pyrmsvēlēšonu agi-
tacijas stovūkli un apgaismoja tūs
uzdavumus, kas jāveic pogostu
izpyldkomiteju prīkšsādātājim un

sekretarim vēlēšonu kampaņas
laikā.



Bērzgalē bez pōrmaiņom
Labeibas nūdavu plana iz-

piļdeišonā Bērzgales pog -sts

vīns nu atpalīkūšim pogostim
apriņķī. Oktobra mēnesī, Šima

labeibas sagādes izškirūšā pe-
riodā, pogosts nu goda nilda-

vu plana izpiļdēja tikai 49,2
proc. Stypn sasamozynojos ia-

beibas pīvesšona sagādes
punktus nu Bērzgales pogosta
zemnīkim novembra mēnesī.

Pošreiz ar kotru dīnu te la-

beibas nūdūšouas tempi kre.it.

Pogosta izpyldkomitejas
vadeiba atpalikšonas īmesļus
nūskaņāta meklēt tymā, ka

tryukstūt izkultās labeibas un

mytrs laiks Kai vīna, taipat
ūtra variacija pēc sovas byutei-
bas ir tikai aizklotne, lai attai-

snot šovu bezdarbeibu un na-

mokuleibu labeibas nūdavu iz-

pildes organizēšonā. Jau uz 1.

novembri pēc pošu pogosta
izpyldkomitejas vadeitāju ap-
rēkinim pogosta beja apkults
70 procentu nu vysas ražas,
bet ar slapņū laiku pārstāja
aizbyldynčtis jpoši ļaunprotei-
gākī vaļsts nūdavu napiļdei-
tāji.

Bet kur tad eisti meklēja-
mi pogosta atpalikšonas īmes-

li? Nu pošom pyrmajom la-

beibas sagādes kampaņas dī-

nom pogosta vadeitoji sasa-

mīrinājās ar kulaku sabotāžu.

Pogosta nūlēme nūdūt_ tīšai

dažus ļaunprdteigus nūdavu

napiļdeitājus. Tautas tīša jūs
sūdēja. Pēc tam b. Volkovs

(pogosta izpyldkomitejas prīkš-
sādātājs) palyka taidūs isko-

tūs, ka pārēji nūdūs labeibu

taipat bez kaidim spaidu lei-

dzēklim.
Padoles lauku padūmes

Padolei sādžas zemnīcei Bar-

kans Izabellai jonūdūd vaļstei
2500 kg. labeibas, betjei aizva-
duse uz sagādes punktu tikai
507 kg. Nav nūdevis nivīna

gryuda šās lauku padūmes
zemnīks Aloizs Selickis. Bar-

kani bīži apmeklej pogosta
sagādes aģents šembelis. Jis

atgādynoj j ai par labeibas

nūdavu izpiļdeišonas napīcī-
šameibu un mēginoj jū īru-

not. Tūmār tys uz Barkani

naatstčj nikaidu īspaidu, jo

jei pacīnējuse aģentu Šembeli
ar pošdarinātū „dzidru”, jyut
sevi pavysam mīreigi.

Šaidu faktu ir daudz Tys
rāda, ka Bērzgales pogos
tā kulaki, kas sobotej vaļsts
nūdavas, dzeivoj natraucāti.

Tymā pat laikā pogosta iz-

pyldkomitejas prīkšsādātojs b

Volkovs, sekretārs b. Vilnis
un sagādes aģenti napīteic
ceiņu pret labeibas nūdavu

nūrāvējim, bet dūmoj tikai

par tū, kai samozynāt lauk-
saiinnīceibas produktu sagā-
des plānu uz tūs saimnīceibu

rēķina, kurom pīnākās atvīg-
lynājumi sakarā ar „izganei-
Šonu, izmērkšonu un cytom
nalaimem".

Un kn dora pogosta par-
torgs b. Svece ar partijas
pyrmorganizaciju, kuras sas-

tāvā iīt pīci VK(b)P bidri un

četri kandidāti? B. Svece ījem
vīnkārša nivarotoja lūmu, nu

jās nikas nateik pīpraseits un

jei mīreigi gaida nu vīna leidz
ūtram aicynojumam uz ap-
riņķi. Masau-politiskais izskai-
drāšonas dorbs pogosta atsa-

rūn ļūti zarnā līmenī un tik-

pat kai nimoz nateik izvasts:

Borkovas pagosta dorba zem-

nīku aicynojums par lauksai-
mnīceibas produktu pyrms-
termiņa pīgodi nivīnā lauku

padūmē nav apsprīsts.
B. Svece dūmoj, ka jās

dorbu veiks partijas apriņķa
komitejas un apriņķa izpyld-
komitejas pylnvarātī. Pi šaida
uzskota jei pīroda. Isarassīs

pylnvarātais, sasauks aktivu
un vysu izdareis, bet partorgs
tikai nu molas kai nūvarātājs
nūsavērsis. Te zynoma vaines

daļa kreit ari uz pylnvarātīm,
jo jī namāca partorgu, kai

jāstrādoj, naaizrāda uz tryu-
kumim viņa dorbā.

Bērzgales pogosta atpalik-
šana valk atpakaļ vysu ap-
riņķi. Pogosta izpyldkomite-
jas vadeibai nakavējūši jā-
maina sovs dorba stils labei-

bas pīgādes plana izpiļdeišo-
nā un joizloboj tys kritiskais

stāvūklis, kas radīs pādējā
laikā. Uz tū pogostam ir vy-
sas īspējameibas.

Al. Rudens

Makašānu pogosta izpyldkomitejas
prīkšsādātōjs atlaists nu dorba

Labeibas pīgčdes plānu
Makašānu pogosts naizpylda.
Uz vakardīnas datumu šo po-
gosta zemnīki izpiļdēja tikai

50 procentu nu goda plana.
Leidz šam laikam daudzas

lelsaimnīceibas nav pat uzsā-

kušas šovu saisteibu kortošo-

nu pret vaļsti, vai dažas nu

tām pīvadušas sagādes punk-
tus pa dažim desmitim kilo-

gramu labeibas.
Nasaskotūt uz vairokkortē-

jīm breidynājumim, pogosta
izpyldkomiteja, tos prīkšsadā-
tčja Gritana personā, na\ pa-

styprinojuse ceiņu par maizi, bet

taisni ūtraidi nūsastoja ku-

laku un cytu ļaunproteigūs
vaļsts nūdavu napiļdeitāju aiz-

bildņa lūmā Taipat sasamīri-

nājās ar kulakim pogosta par-

torgs b. Smolenkova. Jei na-

darēja niko, lai salauzt kula-
ku pretesteibu.

Ar Rēzeknes apriņķa iz-

pyldkomitejas un LK(b)P Rē-
zeknes apriņķa komitejas ap-
vīnātās sēdes lāmumu Gritans
atlaists nu dorba un par sabo-

tāžu nūdūts tīšai. Šimā pat
sēdē atbreivāts su dorba Ma-
kašānu pogosta partorgs b’
Smolenkova.

Pyrmrindnīki
Pyrmkōrtējais pīnōkums

Ostoņus dālus izaudzynāja
Jakovs Grigorjevičs Gruz-
dovs. Nabeja vysā sādžā ūt-

ras tik centeigas un strodei-
gas ģimenes. īsastoja karš.

Sērmgaļvis apkampe dālus un

nūvēlēja jīm vyslobokūs panā-
kumus ceiņā prei īnaidnikim.

Četrus godus Gruzdovs be-
ja škērts nu sovim bārnim un

naredzēja tūs. Naseņ vīns pa
vīnam sāce atsagrīstīs dali

dzymtajā šova tāva sātā. Čet-
ri nu jīm kaujās tyka īvaiņoti
un dabāja invaliditāti. Klau-
sās vacais Gruzdovs šovu dā-
lu-karaveiru stāstus par varū-

neigom ceiņom kauju laukūs
un šoka jīm:

Labi, dāli, lela pateicei-
ba jyusim par pašaizlīdzeibu
sovas tautas loba. Jyususērmais

tāvs ari nabeja molā. Un serm-

galvis rāda kvitēs par piļnei-
gu nūsarēkinošonu un vērs-

plana lauksaimnīceibas pro-
duktu pīgodi vaļ-tei.

Šovu pyrmkārtējū pīnāku-
mu pret vaļsti jīs izpiļdēja
taipat, kaijā dāli svātū
Lelo Tēvijas kara zvārastu.

*
* *

Ziņa par sorkonarmīša

Peļša atsagrīsšonu ātri apli-
doja vysu Zaļmežnīku sādžu

„Peļšs atbrauce. Atvaļinā-

jumā. Vasaļu mēnesi dzeivos
bez dorba”.

Tūmār Peļšs nadūmoja par
atpyutu. īsarosdams sāti, jīs
tyuleit nākūšā dīnā kērēs pi
kuļšonas. Pēc tam izkultū la-
beibu kaļtēja. Pats nūvede uz

sagādes punktu. Nūdeve vysu
cik vajadzēja un vēļ klāt pī-
lyka 259 kg. labeibas Uzva-
ras fondam.

Vajadzēja tak atsapyus-
tīs, runāja jam kaimiņi.

Vyspyrms dorbs un ti-

kai pēc tara atpyuta, at-

bildēja Peļšs. Taidi ir nūtei-
kurni Sorkonā Armijā. Bet
Sorkonās Armijas uūteikumi,
kai posi zinit, vad pi uzvaras.

A. Siliņš

Naatlaideiga dorba panōkumi
Tikkū aust gaisma, Broņislavs

Vitkovskis jau sagatavojis kuļšonai
Kūla laukums apgaisraāts ar divim

lukturim. Dorbā nimozi napama-
nēja, kai včrtūs pasarodeja Gaigo- 1
lovaa pogosta lobākais kuļmašinas
vadeitojs Jezups Laganovskis. Jau-
nā mašinista sejā nav monome

nugurums, kaut gon kuļmašina bez

apstošonas dorbojās 20 stunžu dīn-

naktī. Laganovska kujmašina vys-
vairOk radzama Tēvijas kara inva-
lidu, sorkonarmīšu, jaunsaimnīku
un tymos saimnīceibos, kurom jo-
uOsarekinoj ar vaļsti labeibas nu-
davos. Šimos saimnīceibās jis iz-
kyule vairāk kai 100 tonnu labei-
bas un tagad ībrauce tikku kuļšo-
nai sagatavotā Vitkovska kuļā,

—Varaa» sākt,—apmīrinoti šoka

jauusaimaīks Vitkovskis.
Bogāta jā pyrmo pēckara raža.

Nav vairs vajadzeibas zīmi it uz

piļsātu, lai nūpaļnait, kai tū jis beja
spīsts dareit agrāk. Vitkovskis seņ

jau nūsarēkināja ar vaļsti labeibas

aūdavčs un 130 kilogramu kartu-

peļu uideve vērs plana Uzvaras
fondā.

N. J.

Apriņka patērētōju kooperacija
Pošreiz patērētāju kooperācijas

sistēmā teik izvasta pārvaļdes
orgānu atskaišu un pārvēlēšo-
nas kampaņa. Jei parodēja
vairāku patērētāju bidreibu dar-

beibas uzalobošonu. Maltas
un Dricānu patērē'Oju bīdreibas
pēc 5. un 6. nomenklaturom lauk-

saimnīceibas produktu sagādes
goda uzdavumu izpiļdēja_ ar uzve-

ju. Atskaites atmaskoja nūlaideigus
kooperatorus. Pi taidim drūši var

pīskaiteit b. b. Nagļi un Smirnovu.
Jī naattaisnāja jīm dāvātu bīdru

uzticeibu. vadeibā asušās Vi-
ļānu un . Sakstagola patērētāju
bīdreibas naizpylda sagādes plānu,
nanudrūšinoj patērētājus ar pre-
cēm, ar kurom ir piļneiga īspēja-
meiba apgādāt.

Apriņķa patērētāju kooperāci-
jai ir vīns kopējais tryukums
vājš darbs ar bidrim. Tamdēļ ari

jūs ir nadaudz: pavysam tikai 11

tvukstīīšu. Saleidzynojūt ar apriņķa
īdzeivotoju skaitu t\s ir ļūti možs

procents. Možais bīdru skaits

golvonais škēršlis preču apgrūzei-
bas palelynošonai. Nikas ari nav

nūpitni dareits, lai panākt plaša
patēriņa precu ražāšonu ar_ sovim

spākim. Sils tryukumu nūversšonai

apriņķa patērētāju bidreibu savī-
neibas orgbiroja prīkšsādātOjam
b. Voronovam jopīgrtž vysnūpītHā-
kā vēreiba.

Patērētāju bidreibu pārvaļdes
orgānu atskaites uu vēlēšonas
nav jāuzskota kai šaura kooperā-
cijas ikšejo dareišona. Šis vaicā-

jums jonūstāda vysa* sabīdreibas
uzmaneibas centrā, jo nu tā parei-
za? atrisynsšonas zynomā mārā
atkareiga strodojišūs dzeives ap-

stākļu uzlobāšona. Taitod, pogo-
stu partijas, komjaunotues un

orūdbīdreibu organizacijom patē-
rētāju bidreibu pārvaļdes orgānu
velēšonos jāījem vodušā lfima.
Kooperācijas vodušūs posteņus
jāīvēlej gudeigus cylvakus, kas

bauda tautas uzticeibu un byus
spējeigi apmīrinot vysus jās plpra-
sējumus un vajadzeibas.

Izpiļdeit šū uzdavumu au-

zeimoj: naatlaideigi vairot bīdru

rindas, izveidot lobu bāzi plaša
patēriņa preču ražāšonai, kčpynst
paju īguldējumus, lai napārtraukti
uzlobot patērētāju apgādāšonu
ar vysu napīcīšami.

K. Borščs,
LPSR Patērētāju B-bu Savīneibas

pylnvarātais

K. Borščs

Uzjāmumā: Rēzeknes depo ceļamō krana brigade, kas sistematiski
sovā dorbā pōrsnādz plana izpiļdeišonu. Vydā brigades vadeitōja

Oļga Kartušinska.

Svareigōkūs ōrzemju nūtykumu chronika
5. novembri sastādeita jauna

Norvēģijas vaļdeiba ar premjermi-
nistru Einaru Gerhardsonu prīkš-
golā.

Aģentūras „Associated Press"
Frankfurtes korespondents ziņoj, ka

amerikāņu okupētajā Vācijas zonā,
militārās īstodes apcītynājušas se-

šu Vācijas lelokus banku 21 vadei-
toju. Viņus apvaiņoj par tū, ka

viņi finansējuši karā Vāciju un pa-
leidzējuši nacistlin ekspluatēt oku-

pētās vaļstis.
*

Angļu laikroksts „Reinholds
News“ diplomātiskais komentētājs
ziņoj, ka pēc Hamburgas antifašistu

paziņojuma, Hamburgā arvīnu vēļ

radzamī hitleriši ījem augstus emo-
tus. Par Hamburgas burgomistru
ir kaids Pētersens, kas sapulcyno-
jis ap sevi bejušūs vācu virsnīkus
un hitlerīšus. Ari Hamburgas uni-

versitātes moceibas spāku skaitā ir

ļ vairāki pazeistami hitleriši.

*

Pēc „United Press* aģentūras
aprēkinim, gaidamajā bolsOfionā

par streiku pīteikšonu leida 80.
novembrim pisadaleis 3,5 miljoni
ASV orūdbīdreibu bīdru. Pēc
aģentūras dūmom, streiku, lāmuma

pijemšonas gadējumā streikātājlm
pīsavīnāsīs vēl артагаш 3,5 mil-
joni strādnīku, kuri naītylpst orūd-
btdreibās.

AIZR6DEJUMI

Nūdūdit ōrstnīceibas augus
Golvonās Apteku_ Pārvaļdes

Orstniceibas augu uzjamums Rei-

gā, Kr. Barona īla 16-18., tālr.

63-75,
_

pīj«m orstniceibas
_

augus
par nuteiktom cenom un dud au-

gu vācēji» īspēju īgodotīs par

vaļsts cenom dažaidas ryupnīcei-
pas preces 20-40 proc. apmārā nu

nūdūtūs Orstniceibas augu vertei-

bas. (Konditorejas un tabakas iz-

strādājumus, trikotāžu, zeķes, dī-

guSjSerk^ceņus^petrulejuu^b)

Turpat snādz ari vysus vajadzei-
gus paskaidrojumus.
Provinces īdzeivātāji var nū-

dūt orstniceibas augus dzei-

ves vītai tyvčkā aptekā un

turpat sajemt vajadzeigūs pa-

skaidrojumus.

2
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Atbiļdeigais redaktors

B. Budovskie.
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Otro к pabeigsim labeibas pīgodi vaļstei!

Rēzeknes apriņķa I. īcirkņa Tautas
tīsāīnocis pīteikums par lauleibas

škēršonu storp Оrlо v s к u Ig-
natu Eduarda d. dzym. 1907

godā, dzeiv. Kaunatas pog. Katov-
sku sādžā un Оrl о v s k_u Leo-
noru dzym. 4921. godā, dzeiv.
Ondrupiues pogosta.

Rēzeknes apr. 1 īcirkņa Tautas
tīšā īnācis pīteikunas par lauleibas

škēršonu storp Brokans dzym.
Brolišs Michalinu dzymušu 1912 .g.
dzeiv. Valmiras pogosta „Lelkldi-
ņos“ un Brokanu Gregoru
dzym. 1908. godā, dzeiv. Kaunatas
pog. Spriginu s.
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