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Nuorganizeit sabīdrisku kontroli

par sasagatavošonu sējai
Aiz stigšņa apriļs. Pēc

vysom pazeimem snīga kus-
šona bi/us otra un vīnlaiceiga.
7ū paredz kotrs dorba zem-

nīks. Pi loba zemkūpa jau
vyss sagatavots, lai kaut
reitu stotūs vogū. Bet ir ari

nakbrteigi saiminīki, bez-

ryupeigi cīmu padūm'u un

pogostu vadeitāji, kuri sasa-

gatavāšonūs pavasara sējai
atlīk uz pādejū dīnu un

stuņdl. Viļānu un Kaunatas
pogostu izpyldkomitējas, pī-
mūram, nav veļ izpiļdejušas
pat par pusi nu lauksaimnl-
ceibas inventārā remonta plā-
nā, nav radejuši sūktas fon-
du un tū vysu slēp ar napa-
reizom atskaitēm.

Ceņsšonās parādeit slyk-
tu stovūkli par lor
bu, aizmaskāt tryukumus
ar atskaišu lelokim skaitlim—-
šei teišo vai nateišā ocu pī-
māneišona var sagādāt jūti
bēdeigus rezultātus. Napa-
zeistūt eistū stovūkli, nav

īspējams atklbt un izlobot

kļyudas. Nu šejīnes ari

rūnās kavēkli un naveiksmes
dorbū. Bet taidā vysas
tautas lītā, par kaidu ir
pavasara

_

sējas kampaņa,
vysmozbkb kļyuda var rade.it
jūti lelus zaudējumus. Lyuk,
kopēc pyrmspavasara dorbim

joatsarūn zam naatlaideigas,
pastoveigas vysas sabīdreibas
kontroles.

Par pbrbaudeitu sabidri-
skos kontroles veidu uz lau-
kim ir lauku korespondentu
reidi, kas šovā laikā dzymuši
pēc avīzes „Pravdau inicia-
tives un tim ir slovona vē-

sture. Lauku korespondentu
reidim pīkryta lela lūma so-

ciālistiskos zemkūpeibas at-

teisteibū. Šū sabīdriskos kon-
troles īdarbeigū metodi nūlē-

me izmontāt ari myusu ap-
riņķa vairoku sādžu aktivisti,
kas par sovim pyrmīm šālim
stosta šudiņdīnas laikrokstā.

Lauku korespondentu rei-

dus pavasara sējas sagata-
vāšonas pbrbaudeišonai uz-

soce Borkovas clma padūmes
sīnas avīzes redakcijas ko-

lēģija kūpeigi ar komjaunīšim,
Slobodas, Rāznas, Greiškanu
un dažos cytos cīmu poda-
mēs. Reidu brigādes, kas nu-

organizeitas saziņā ar vīte-

jom partijas organizacijom
un padūm'u organim, sastov

nu sīnas avīžu redakciju ko-

\legiju porstovim, lauku ko-

\ respondentim
,

komjaunīšim,
školbtbjim, cīmu padūm'u
darbinlkim

,
lobokim zemnī-

kim. Brigādes ryupeigi īpa-
sazeist ar pavasara sējas sa-

gatavošonas stovūkli jim uz-

tycūtā īcirknl un par porbau-
deišonas rezultatim ziņoj
partijas organizācijai, cima
padūmei vai pogosta izpyld-
komitejat, roksta sīnas avīzē.

Reidu brigādes naapsarū-
bežoj ar pbrbaudeišonu vīn.
Tos ceņšūs uz vītas nūkbrtot
virkni saimnīcisku jautojumu,
nūvērst tryukumus\ snādz

zemnīkim padomus
,

kai ot-
rok izremonteit dorba inven-
tāru, organizej storp zemnī-
kim sāklas aizdūšonu, apmai-
ņu un t. t. Tai tam ari jā-
byut. Brigāžu daleibnīki dor-

bojūs storp pazeistamim cylvā-
kim, storp kaiminim. Skaidrs,
ka nav vajadzeibas vysu šo-

vu dorbu īvērzeit vlneigi tryu-
kurnu atsegšonai. Jopīlīk vy-
suš spākus, lai visi tryukumi
tyuleņ pēc tas konstateišonas

tyktu nūvārsti. TtjS jo vairok

īspējams tbpēc, ka brigāžu
sastāvā atsarūn lobokī cyl-
vūki aģitatori, lauku ko-

respondenti, kas storp zem-

nīkim ir īmontojuši lelu au-

toritāti.

Lauku korespondentu rei-
dim jokļyust par masveidei-

gim. Tūs jonūorganizej vysūs
desmitas, mašinu-zyrgu iznū-

mošonas punktūs, mašinu-
traktoru stacijās, padūm'u
saimnīceibā, uzjāmumu un

īstožu paleigsaimnīceiboš.
Partijas organizāciju pīno-
kums paleidzēt reidu brigāžu
nūorganizeišonā. īspaideigu
vārdu šymā pasākumā jāso-
ka komjaunīšim. Jim kūpā
ar lauku korespondentim jb-
sastbda pārbaudes brigāžu
pamatu, sērdi.

Leidz marta beigom sa-

reikāsim kotrā sādžā pa vī-

nam divim lauku kores-
pondentu reidim, lai pbrbau-
deitu kai asam sasagatavo-
jušīspavasara sējai. Sys vēr-

tēigais sabīdriskais pasākums
paleidzēs ātrāk nūvērst tau-
kumus, organizeiti sagaideit
un veikt pavasara sēju, ra-

deit napīcīšamūs prīkšnūtei-
kumus augstas ražas īkaro-
šonai Staļina catūrtčs pie-
gādes ūtrajā godā.

Lauksaimnīceibas kooperācijas sabīdreibas
bīdri pyrmajā vitā

Nu myuiu lauksaimnīceibas

kooperācijas sabīdreibas pīc-
desmit bīdrim daudzi jau piļ-
neigi sasagatavojos pavasara
sējai. Pirmi piļneigi atbēre
sāklu un izremontēja lauk-

saimnīceibas inventāru A.

Trups un Aleksandrs Litvja-
kovs. Porbaudeitas kvīšu, mī-

žu, auzu un 2ērņu sāklu deigt-

spējas. Sāklas nūvītotas_ sau-

sos telpās atsevišķus orūdūs.
Šūgod, blokus gryudu kul-

turom un kartupelim, Litvja-
kovs paredz apsēt īvārojamas
plateibas ar cukurbītem un li*

nim. Šūs kulturu sāklas ari

sagatavotas. Zemnīki-pyrm-
ryndniki pyrms termiņa izve-

de kūkmaterialus vaļstei un

zirgi pašreiz atsapyuš, lai byu-
tu spēceigi pavasara lauku

dorbim.
P. Litvjakovs,

Sobolevas lauksaimnīceibas

kooperācijas sabīdreibas

prīkšsādātojs.

P. Litvjakovs,

LAUKU KORESPONDENTI
REIDS PA ZEMNĪKU

SAIMNĪCEIBOM
VYSAS TAUTAS LĪTA

Ar kotru dīnu vēršas plašumā sasa-

gatavošona pavasara sējai. Apsveicamu
prīkšzeimi parodēja Borkovas, Uzulaines,
Stoļerovas un cytu cīmu padūm'u sīnas avī-

žu redkolēģiju aktivs, kas organizej zemnī-
ku gataveibas porbaudeišonu pavasara lauku

dorbim. Zamāk mes ivitojam reidu brigāžu
daleibnīku materiālus.

Lauku

korespondentu
aktivs apmeklej

zemkūpus
Lai visi zemnīki labi sasa

gatavotus pavasara sējai, pyr-
majā kortā vajaga zynot, kas
nūteik kotrā vīnsātā, kotrā

desmitā, joredz sādžas saimnī-
ciskū stovūkli pyrms pavasara.
Bet lai zynotu, vajaga apska-
teit, porbaudeit.- Lyuk kāpēc
myusu sīnas avīzes „Uzvara“
redakcijas kolēģija kūpeigi ar

šovu aktivu organizej pavasa-
ra sējas gataveibas pārbau-
des reidus.

Myusu cīma padūmē 15
desmitu. Mes tūs sadalejom
uz trejim īcirknim. Kotram nu

šim īcirknim pīsaistejom pār-
baudes brigādi. Šymās brigā-
des īīt sīnas avīzes redkolēģi-
jas lūcekli un aktivisti: vitejās
lauksaimnīceibas kooperācijas
sabīdreibas prīkšsādātājs A.

Malinīks, desmita pylnvarātais
F. Šuckis,- zemneica-komjau-
nīte E. Gruduļs, komjaunīte
A. Midega, tautas noma pār-
zine V. Kokars un citi.

Kū dora šī bīdri? Kūpeigi
ar desmitu pylnvarātim jī sa-

sauc sādžas zemnīku sapuļces,
pēc tam kūpeigi īpasazeist ar

dorba inventārā remonta kva-

litāti, sāklas atbēršonas gaitu
un citim jautājumim, kas

saisteiti ar sasagatavāionūs
pavasara sējai. Tepat teik nū-

slāgti sociālistiskās saceņsei-
bas leigumi storp zemnīkim.

Par tū, kas konstateits ar pār-
baudeišonu, rokstam šovā

sīnas avīzē.

Pēc pārbaudeišonas akti-

visti paleidz organizeit storp
zemnīkim sovstarpejū izpalei-
dzeibu. Pīmāram, munā klāt-

byutnē, zemnīks Vladislavs

Boiko nūsarunoja ar šovu kai-

miņi par zērņu apmaiņu pret
kvlšim. Taidu pīmāru na mo-

žums.

Pārbaudes reida un orga-

nizējamās sovstarpejās izpa-
leidzeibas rezultātā, ar kotru

dīnu uzaloboj sasagatavošonās

pavasara sējai. Lobu pīmāru
šymā ziņā rāda Jezupa Lei-

maņa desmits, kas sasagata-
vāšonā sējai ījēme pyrmū vī-

tu cīma padūmē.

M. Gruduļs,
sīnas avīzes „Uzvara“ redaktors,

Borkovas cīma padūmē.

M. Gruduļs

Sasagatavoja izbraukšonai teirumā
Ap 300 hektāru zemes ir

pi Sūmeiniku cīma padūmes
Opsinīku sādžas zemnīkim.
Teirumi izsvaideiti taipat kai
vīnsātas. Gryuti nūkļyut nu

vīnsātas leidz vīnsātai, jo snigs
šūgod dziļš.

Pi mums 25 saimnīcei-

bas, bet pamēginoj par dīnu
tās apīt—un naapīsi,—stāsta
desmita pylnvarātais Piters

Tučs. Bet apmeklēt vajaga
kotru, joparunoj ar ļaudim,
dažam jāatgādynoj, ka pava-
sars nav vairs tāli Un tys ari

tyvojās. Snigs pagaidom turis,
bet kad sāks kust, tad ātri jā
napaliks. Vysas pazeimes par
tū līcynoj. Eists saiminiks na-

saver uz soltumu, bet seņ jau
gatavojās pavasaram...

Piters Tučs seiki pastāsta,
kas tagad teik dareits jā sādžā.

Opsinīku sādžas zemnīki šū-

god nūlēme naatstāt nivīnas

pādas naapsātās zemes Jau
nūteikti aprēķināta sējumu
plateiba gryudu, techni-
skom un cytom kulturom. Pēc

aprēķina gryudu kulturu sāklu

vajadzēs ap 100 centneru. Na

pi visim zemnīkim beja sākla.
Tryuceigim paleidzēja
aizdeve leidz jaunai ražai.

Pēc plana opsinikīšim šū-
god jāsēj cukurbītes un lynus.
Cukurblšu sāklas beja sovas,
bet lynsāklas īmaineja nu kai-
minim pret mīžim.

_

Tagad desmits ar sāklom

nūdrūšynāts. Un ar taidom

sāklom, kas parādeja vysaug-
stākū deigšonas procentu.
Lauksaimnīceibas inventārs iz-
remonteits un pārbaudeits.
Tyuleņ pēc ražas nūvākšonas
soce remonteit dorba inventāru.

Opsinīku sādžas zemnīki

tagad ir piļneigi sasagatavā-
juši pavasara sējai.

. Lelu paleidzeibu mums

snēdze tys, ka mes vysu leidz

pādejam seikumam pārbau-
dejom kotrā saimnīceibā,
stosta Tučs.—lzzynājom, kam
ko tryukst, kas nav kārteibā,
bet pēc tam kūpeigim spākim
nūvērsem vysus tryukumus.
Nu sovas puses īteicu kotram
desmitam izdareit šaidu por-
baudeišonu. V. Čekalinš,

Sumeiniku cīma padūmē.
V. Čekalinš,

Organizej sovstarpejū paleidzeibu
Myusu cīma padūmē lela

un stypra komjaunātnes
organizācija. Šovā sapuļcē
komjaunlši pījēme lāmumu

pārbaudeit cīma padūmes ga-
taveibu pavasara sējai un "kur
tys byutu napicīšami, paleidzēt
zemnīkim, sevišķi nabadzeigim.

Maņ komjaunātnes organi-
zācija uzticēja pārbaudeit Vai-

čuļu sādžu, kur ir 15 saimnī-
ceibu. Desmita pylavarātais
Timotejs Cypruss mani īpa-
zeistynāja ar sovim kaiminim.
Jī mani uzjēme kotrā mājā
kai gaideitu vīsi. Ar kotru

zemnīku, atsevišķi jamūt, mes

nūskaidrojom, kaids pi jā sē-

jas plāns, kū jys sēs, vai pī-
teik jam sāklu, vai korteibā
lauksaimnīceibas inventārs, kā

tryukst ar kū jys var izpa*

leidzēt sovim kaiminim.
Pi zemneicas Darijas Rati-

nīks es izzynāju, ka šai vacu-

ma dēļ dorba naspējeigai sī-

vītei nabyus pa spākam veikt

pavasara lauku dorbus. Zemes

pi jās nadaudz, betzyrganav.
Par tū es apsarunājūs ar citim
desmita zemnīkim. Vīns nu

jim, Ontons Ratinīks, apsajē-
mēs apart un apsēt sovas

kaimines zemi.

Reida daleibnīki nūsaru-

noja ar zemnīkim, lai pavasara-
sējas sagatavāšonas un izves-
šonas gaitā tyktu plaši prakti-
zeita sovstarpejā izpaleidzei-
ba. Reida rezultāti acim radza-
mi: Vaicuļu sādža piļneigi
sasagatavājusēs pavasara sējai.

N. Pronina,
Stoļerovas cīma padūmē.

N. Pronina,

Pēc pōrbaudeišonas
Šymās dīnās Slobodas cī-

ma padūmes aktivisti, vītejās
školas skolātāji b. b. Zacha-

rovs, Maškancevs, zemnīks

Golubovs un citi nūorganize-
ja pavasara sējas gataveibas
pārbaudes reidu Kozāru sā-
džā.

Reida daleibnīki apmeklē-
ja vīnsātas, nūturēja ar zem-

nīkim pārrunas. Uz pārbau-
des brigādes iniciatīvu myusu
smēdes uzsāce rūseigi strā-
dāt. Rezultātā lauksaimnīcei-

bas inventārā remonts jau

teik pabeigts. Nu gryudu kul-
turu sāklom jau atbārti 90.

procenti.
Ar pārbaudeišonu konsta-

teits, ka pi dažim zemnīkim

tryukst sāklu. Zemnīki

Ašpors un Jezups Čadra ar

sāklom nūdrūšynāti tikai par
pusi. Iztryukstušos sāklas jim
aizdūd kaimiņi. Šū sovstarpe-
jū izpaleidzeibas veidu taipat
nūorganizeja lauku aktivisti,
reida daleibnīki.

E. Filipovs.
Slobodas cīma padūmes
prīkšādātojs

E. Filipovs

Pasteidzynot sasagatavošonu pavasara sējai!



Augstōku līmini

komjaunotnes dorbam školōs
Nav vairs toli školānu voso-

ras breivlaiks. Ar kaidom atzei-

mem Iprīcynos sovus vacokūs

školāns? Labi byutu, ka tikai ar

pīcinīkim. Moceibu goda nū-

slēgšona ar vysu školānu tei-

camom sekmem tei byus
vysskaistoko jaunos paaudzes
un školātoju veļte padūm‘u
tautai, tei byus par Jūti vērtei-

gu īguldejumu myusu Dzim-

tines uzplaukuma lītā. Vysu
školānu teicamo moceišonos

byus par prlkšnūsacejumu
tam, ka jau tyvokūs godus
myusu zeme pasapyldynosīs
ar jaunim, kulturalim, izglei-
tātim kadrim, kas uzticeigi
kolpos vysas tautas interesem
sociālismā ceļšonā.

Padūm'u školotoji naatlai-

deigi un sekmeigi veic vaļsts
uzdavumu par školānu sekm‘u

ceļšonu školos. Šymā lelajā
dorbā pedagoģiskus kolektivu

pyrmais atbolsts ir komjaunī-
ši-školāni. Praksē pīrodeits,
ka školos, kur ir komjaunāt-
nes organizācijas, kur tos la-
bi strodoj, tur školānu sek-

mes nasaleidzynojami augstā-
kas nakai školos bez kom-

jaunotnes organizacijom. Par

pīmāru var minēt Rēzeknes
krīvu vydusškolu. Tei ir, gon-
dreiž, vīna nu lobokom ško-
lom apriņķī, kū zynomā mā-

rā nūteice komjaunotnes or-

ganizācijas stovūklis šymā
školā. Komjaunīšu skaits te

īvārojami leloks nakai kurā
kotrā cytā apriņķa školā un

ji strodoj daudz lobok.

Stypra komjaunotnes or-

ganizācija vajadzeiga kotrai
skolai. Komjaunīša gūda pyl-
nais nūsaukums ceļ školānā

atbiļdeibu par moceibom, pa-
leidz nūstyprynot disciplinu,
ceļ jo apziņu. Dabiski, ka

školotojs nadreikst skateitīs

uz komjaunotnes dorbu kai

uz kaidu blokus lītu. Tūmār

myusu apriņķa vairākos ško-
los pedagogi napīgrtž vaja-

dzeigū vēreibu komjaunotnei.
Tys ir vīns nu īmeslim, ar

kū izskaidrojamas slyktas ško-
lānu sekmes vairākos školos.

Komjauuātnes pogostu ko-

mitejom un pedagogiskim ko-
lektivim pastāveigi jāsaryupej
par komjaunīšu-školānu pīau-
gumu, komjaunātnes organi-
zāciju nūdybynāšonu un nū-

styprynāšonu.
Tymā pat laikā jopīgrīž

vysnūpītnāko vēreiba komjau-
nīšu dorba saturam. Kas tyinā
byutu golvonais školas apstā-
kļus? Rēzeknes krīvu vydus-
školas komjaunīši- nūdybyno-
ja lelu skaitu mākslinīciskās

pašdarbeibas un cytu puļcenu.
Visi ti vajadzeigi un nūderei-

gi, jo paleidz školānim atsa-
teisteit. Bet napīlaižama taida

parodeiba, ka blokus labi
nūstādeitam puļceņu dorbam

tymā pat Rēzeknes školā daļa
školānu mācās slikti un storp
tīm ir pat komjaunīši. Tys
nūtyka tāpēc, ka komjaunāt-
nes organizācija un komsorgs
Zinaida Koroļova napīgrize
vēreibu golvonajam mācei-
bu jautājumam.

Komjaunātnes organizāci-
jai jāsaceinos par tū, lai ško-
lāns uzmaneigi sekātu mā-

ceibom stuņžu laikā, byutu
disciplineits, kārteigi izpiļdei-
tu mājas uzdavumus, pēc
īspējas pīsadaleitu sabīdriskā

dorbā. Kornjaunīšim jābyut
par vysu peļāmūs parādeibu
nasaudzeigim pretinikim ško-

las dzeivē, kai nūraksteišonu,
prlškā saceišonu un 1.1. Storp
školānim joīpūtej bīdriskuma

jyutas, izpaleidzeibas princi-'
pus, lai teicamnīki paleidzā-
tu atpalykušim ar padūmu
un izskaidrāšonu. Šaids dorbs,
kuru voda školātāja pīredzes
bogātā rūķa, ness na možu

lobumu kotrai padūm'u ško-

lai.
M. Kumpāns,

Latvijas LKJS Rēzeknes apriņķa
komitejas instruktors.,

M. Kumpāns,

Latvijas PSR veseleibas aizsardzeibas pīcgade
Apmāram pyrms divim godim

vocu_ Ibrucēji veļ saimnīkoja Kur-

zemē, daļa Padūm‘u Latvijas teri-

torijas beja kara darbeibas lauks
vai pīfrontes jūsla. Bet jau 1944.
goda beigās nu okupantim atbrei-
votā republikas teritorijā atjaunoja
dorbu dzidniceibas īstodes, izny-
cynstūs vītā tyka atvārtās jaunas.

Uz 1946. goda beigom lela da-

ļa dzīdnīceibas istožu jau beja at-

jaunotas. Gultu skaits piļsātu slim-
neicās porsnēdze pyrmskara limini.
īvarojami tyka palelynots gultu
skaits dzemdeitojom. 1946. godā
orstu skaits uz laukim dubultojos.
Kvalificeita bezmoksas ārsta pa-
leidzeiba ir pīejama visim Padū-
m‘u Latvijas īdzeivotojim.

Gleznaino Reigas Jyurmola un

Kemeru kūrorts, kas agrāk kolpā-
ja kai izprlcu vītas bogātnīkim,
tagad uzjam desmitim _tyukstušu
dorbaļaužu, atjaunoj jus dorba

spējas.
Tumār vyss paveiktais ir tikai

sākums miļzeigūs uzdavumu atry-
synāšonai veseleibas aizsardzeibas
atteisteibas laukā. Jaunā pēckara
pīcgade pārveidās

_

Latvijas re_-
publikas ekonomisku un kulturālu
dzeivi un īvārojami paceļ* īdzei-
vātoju materiālās un kulturālos
labklājeibas limini. Veseleibas

aizsardzeibas atteisteibas pīcgodu
plāns ir vyspāreigā tautas saimnī-

ceibas un kultūras atjaunāšonas
un atteisteibas plana organiskā
daļa. Piegādes laikā paredz uzceļt
vairākas jaunas slimneicas, pīm.,

i Daugavpilī onkoloģisku, Ludza

■ piļsātas, pabeigt ginekoloģiskās
■ slimneicas byuvi Reigā, uzceļt

t poliklīniku Bolvūs, kai ari papla-
šynāt un uzlobot pārejās slimnei-
cas Padum‘u Latvijas piļsātās un

apriņķus. Sliminīku gultu skaits
piļsātās nu 7.870—1945. godā (leidz
karam beja tikai 7.726 gultas) pī-

■ augs leidz 10.300 par 30,8 pro-
centim. īvārojami pasalelynosis ari

gultu skaits lauku slimneicās un

gultu skaits dzemdeitājom. Jau
i tyvā_kūs godu laikā paradzāts du-

. bultāt gultu skaitu tuberkulozes

sliminīkim, vītu skaits mozbārnu
nuvītnēs leidz 1950. godam pīaugs
leidz 4.600. Tymā pat laikā īreikās

plašu mozbārnu nūvītņu teiklu pi
ryupnlceibas uzjāmumim.

‘vārojami atsateisteis lauku sr-

, stu īcirkņu teikls, ārstu skaits ty-
mus leidz 1950. godam pasalelynā-

i sīs divas un pus reizes. Dubulto-
sis ari feldšeru punktu skaits.
Taidā kārtā, mediciniskā palei-
dzeiba lauku īdzeivotojim byus tik-

i pat pīejama kai piļsātu īdzeivoto-
i jim.

Buržuāziskajā Latvijā ārstu

punktu skaits natyka planāts sa-

skaņā ar īdzeivotāju vajadzeibom.
Lauku rajonu ārstus nuzeimāja tur,

i kur tu vēlējās Ulmaņa apryndom
[ tyvu stovuši palākī baroni un jūs

• īcaltl pogostu vacoki, bet navys
: tur, kur ārsti beja patīseibā vaja-

i dzeigi. Taidā kārtā, gadejās, ka uz

: vīnu un tū pošu rajonu tyka nū-
i zeimāti vairāk, ārsti, bet nabadzei-

gajā Latgolā īdzeivotoji beja atstā-

ti bez mediciniskos paleidzeibas.
Lels dorbs tiks veikts, organi-

zējāt myusu sanatoriju teiklu. Leidz
piegādes beigom sanatorijās varēs

vīnlaiceigi orsteitīs_4 tyukstuši
cylvāku. 1945. godā sanatorijās
varēja uzjemt tikai 1.200 cylvākus.
Leidztakus Veseleibas aizsardzei-
bas ministrijas sanatorijom repu-
blikā dorbāsīs ari lels skaits citim
resorim un orūdbidretbom pakļau-
tu dzīdnīceibas īstāžu. Tāpēc nav

nikaidu šaubu par tū, ka pylnvēr-
teigas ārsteišonas un atpyutas
īspejas tiks pīškērtas plašom dor-

baļaužu apryndom.
Ceiņai pret epidemiskom slimei-

bom un sanitārus apstākļu uzlobā-

šonai apdzeivotos vītās tiks nūdj-
bynāts plašs sanitari-epidemiskus
staciju teikls. 1948. godā taidas
stacijas tiks nuorganizeitas kotrā

apriņķī, pi kam pi kotras stacijas
byus īkārtotas sanitari-bakteriolo-
giskas laboratorijas, apgādātas ar

ņapīcīšamū inventāru un īkortu.
Šymos profilaktiskajās īstādēs atrā-

dos vairāk nakai 200 ārstu. 1945.

goda tus beja možāk par 50.
Plaši atsateisteis polikliniku un

ambulatoriju teikls piļsātās, sta-

bilāka kļyus orstu pīsaisteišonas
sistēma pi atseviškim īcirknim.
Leidztakus vyspāreigā tipa poli-
klinikom šovu darbeibu atteisteis
ari specializeitī dispanseri veneri-
skūs, tuberkulozes un vēža slimi-
nlku ārsteišonai, kai ari konsultāci-
jās sīvitem un bārnim. Kotras šās
dzidnīceibas īstādes reiceibā byus
vyspiļneigoko, jaunākā aparatūra,

kas naplcīšama diognozes nūteik-
šonai un sliminīku ārsteišonai,
kotrā nu tom strādās lobākī spe-
ciālisti. Nav napīclšameibas uz-

skaiteit vysus specializeitās pa-
leidzeibas veidus, kas tiks snāgta
īdzeivātājim, bet pītiks, jo kon-
stateisim, ka leidz piegādes beigom
myusu republikā strādās gondjpiž
3 tyukstuši ārstu, gondreiž četras

reizes vairāk nakai 1945. godā un

divas reizes vairāk nakai beja
leidz karam.

Tyvākā laikā radikāli uzalobā-
sīs ātros ārsta paleidzeibas snēg-
šonas dorbs. Sanitāro aviacija veļ
plašākās apmārūs nakai leidz šam

snēgs steidzeigu medicīnisku palei-
dzeibu īdzeivātojjm republikas nū-

males rajonūs. īvārojami pasapla-
šynāsis apteku skaits. Lauku

apteku skaits piegādes laika gon-
dreiž divkāršosis un īvārojami
pārsnēgs pyrmskara limini. Re-

publikas mediciniskā ryupniceiba
ražos lelu daudzumu vērteigu pre-

parātu, storp cytu, preparātus, kū
leidz šam Ivede nu orzemem; jei
apmīrynās na tikai vītejās vaja-
dzeibas, bet ari syuteis šovu

produkciju ārpus Latvijas rūbežom.

Padūm'u veseleibas aizsardzei-
ba it vīnā sūli ar dzeivi. Dzeives

tempi pēckara piegādē kļyust ar-

vīn straujāki. Padum'u Latvijas
mediciniskī darbinīki apsazynoj,
ka jī navar atpalikt nu dzeives un

djira vysu, lai sekmeigi atrysynātu
jūs prlškā stāvušūs uzdavumus.

A. Krauss,
Latvijas PSR Veseleibas

aizsardzeibas ministrs.

A. Krauss.

Techniskō bibliotēka
Latvijas dzeļžceļu Rēzeknes nu-

daļas bibliotēkas fondā ir ap 3000
grāmotu. Ap 200 dzeļžceļniku
tos pastčveigs laseitāju aktivs
Vysvairāk bibliotēku apmeklej
mašinists F. Dobrecovs, vagonu
meistars L. Kalinovskis, brigadirs
Klimenovs un citi. Mašinists M.
Kuzmins eisajā laikā izlaseja Sal-
tykova-Ščedrina, M Gorkija, A. Tol-
stoja kūpātus rokstus, Stepanova

„Port-Artura‘ A. Tolstoja
.Maize*.

—■—

Pa myusu laikroksta —=====

========= materiālu pādom

„Kad partijas organizācija
nasainteresej par

saimnīcisku dorbu“

Zam šaida vērsroksta myu-
su laikroksta 19. numurā īvī-

tātā korespondence tyka
apsprīsta Viļānu padūm‘u
saimnīceibas partijas organi-
zācijas sapuļcē. Rokstā pīva-
stūs faktus sapuļce atzyna
par pareizim.

PadūnTu saimnīceibas di-

rekcija kūpā ar partijas orga-
nizāciju sper nūteiktus sūļus
padūm‘u saimnīceibas dorba

uzlobāšonai. Bejušais grāmot-
vedis Laizans, kas izšķērdējis
lelu naudas sumu, teik saukts

pi atbiļdeibas. Uzsākta pastā-
veigu strādnīku pīsaisteišona
pi nūteiktom dorba nūzarem.

MUMS ROKSTA

Pasažira pīdzeivojumi stacijā
Pasažirs Nikolajevs ar sīvu

un divim bārnim nūkope uz

perona vālajā naktī un gimi-
nei beja jāgaida leidz reitam

stacijas uzgaidāmās telpās.
Ar gryuteibom pārvarējuši
gružu gubas, ībraucēji nūkļy-
va leidz mātes un bārna uz-

gaidamom telpom. Tikkū pa-
vēre durovas —un uz jim sā-

ce pyust arktistisks aukstums:

lūgi apladājuši, styurūs zēr-

nyukļu teikli, uz greidas at-

krytumi.
ībraucējs, kai demobilizei-

tais, nūlēme nūsavītāt ar bār-
nim vērsnīku uzgaidāmā nū-

dalejumā, bet te nav pat uz

kā atsasēst. Uzgaidāmā zālē

nūsarysynoja kaut-kas napa-
rosts. Vairāk nakai divi symti
cylvāku, kas palykuši nu

Moskovas viļcīņa, tai pīpiļde-
ja šaurās telpas, ka nabeja
pat kur kāju paspert. Nikola-

jevs aizgāja pēc korsta yudi-
ņa, lai ar teju sasiļdeitu
saldētovā solstušūs bār-

nus, bet korstu yudini nikur

nabeja īspējams sadabāt, jo
apakš izkārtnes „vāreits
yudiņs ft karinēja aizslāgs.
Taipat beja slāgts vokzala

prīkšnika Bystrova kabinets.

Navarēja sameklēt ari stacijas
prīkšnīku Sergejevu.

Syudzeibu, nakavējuši
uzraksteišu syudzeibu! na-

pacīteigi klauvēja pasažirs bi-
ļešu kases lūdzeņā, bet ari
nu turīnes jam naatbiļdēja.

Tyuleņ syuteišu tele-

gramu Dzeļžceļu porvaļdei. Iz-
vesšu uz teira yudiņa bezryu-
peigūs stacijas ,īredneišus“...

Bet ari te nikas naiz-

noce: uz vokzala telegramas
napījēme. Skumes, īgnums
un napatyka pārjēme ībraucē-

ju. Jys nūlēme vysu aizmērst,
palaseit avīzes,—bet... ari tās
nikur stacijā nav īspējams
nūpērkt.

Tai sagaida pasažirus Rē-
zekne II stacijā.

P. Leonovs

Naizmoksoj dorba olgu
Rušonas kūdras uzjomuma

nūdorbynoti 170 strodniku, bet
rats nu jim ir apmīrynāts ar

šovu administrāciju. Līta tymā,

ka uzjāmuma vadeitāji (direk-
tors b. Pukanis) nimoz nasa-

interesej par strādnīkim. Jau

trejs mēnešus jim naizmoksoj
dorba olgu, kautgon uz kan-
tora durovom lēlim burtim
raksteits: „Naudas - izmoksa
reit". Šys uzroksts te atsarūn
nu pagājušo goda.

V. Paličkin*,
strādnīks.

V. Paličkins,

Barnaulā ocu slimeibu dzīdynōtova.Desmit godu dorbojas Barnaulā ocu slimeibu dzīdynātova. Vairāk
nakai 230 tyukstūšu cylvāku pa šū laiku pārgāja caur ambulanci un

stacionāru. 622 vyss|režgeitākas operācijās veice slimneicas vadeitā-

ja A. Kukis un jās paleigi.
Uzjamumā: A. Kukis ar šovu pacientu J. Elizarovu, kas pīcus

godus beja naredzeigs. Pēc operācijās jys atgyva redzi.
TASS preses klišeja.

ŌRZEMĒS
PSRS Augstākos Padu-
rties deputātu delegāci-
jās uzturešonosLondonā

Londona, (TĀSS). Reu-
tera aģentūra pārraida: Ap-
māram tyukstūša Anglijas par-
lamenta obu palatu lūcekļu
ar sovom giminem 14. martā
Vestminsteras piļs Karaļa ga-
lerijā apsveice Anglijā īsaro-
dušūs PSRS Augstākās Pa-
dūmes deputātu delegāciju.

Tauteibu Padūmes prīkšsā-
dātojs V. V. Kuzņecovs nū-
deve lordkancleram lordam
Džovitam, kas ir lordu pala-
tas lideris, kai ari apakšnoma
spikeram vēstules nu PSRS
Augstākās Padūmes Prezidija
Prīkšsādātāja Švernika un pa-
ziņoja: „Padūm‘u tautai ir

simpātijās pret Anglijas tautu,
un mes ceram, ka myusu
vīsāšonos Jyusu lelajā vaļstī
vēļ vairāk styprynās myusu
obu tautu draudzeibas saites,
vysas ciļvēces lobā.“

Apsveikdams padūm‘u de-

legātus, lords Džovits teice:

«Apmeklejūt parlamentu, Jyus
atnācet šās nācijās pošā sirdī

un centrā, un tiklab parla-
mentā, kai ari vysā nācijā
Jyus atrassit vyssyltākās
draudzeibas un lobās grybas
pazeimes."

Miris franču rakstniks
Žans-Rišars Bloks

P ar iz e, (TĀSS). 62 godu
vacumā 15. martā pēški miris

pazeistamais franču rakstnīks

un īvārojamais antifašistiskais

darbiniks, laikroksta „Ce
Soir“ redaktors Žans-Rišars
Bloks.
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