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Sovlaiceigi sastodeit dorba plānus
ražas nūvokšonas periodam

Leidz raža t nūvākšonas so

kurnam lauksaimnīceibai
dorbu vysnūpītnokajam pa
smam palykašas tikai na

daudzas dinas. Šam atbij
deigajam lauksaimnīceibai
goda periodam kolchozu sā-

džas dorbaryuki gatavojāt
lelā politiska un ražāšonas

pacyloteibā. Jī apsazynoj sov-

laiceigas ražas nūvokšonas

un lauksaimnīceibas produktu
pīgodes svareigumu Staļina
pēckarapiegādes plana pyrms-
termiņa izpiļdeišonā.

Bīdris Staļins māca, ka
ražas nūvākšona ir sezonas

dorbs, un tei nagrib gaideit.
Laikā nūvāksi īgyusi, nū-

kavēsi pazaudēsi.
Prīškā stāvušus dorbu lell

apmāri un tūs steidzeigais
raksturs pīprosa nu kolchozim

na tikai prīkšzeimeigu mate-

riali-technisku, bet ari nūpīt-
nu organizatorisku sasagaia-
vāšonu.

Svareigs prīkšnūsacejums
kolchozu organizatoriskā sa-

sagatavāšonū ražas nāvokšo-
nai un lauksaimnīceibas pro-
duktu pīgādei vaļstei ir sov-

laiceiga dorba plānu sasto-
deišona. PSRS Ministru Pa-
dome un VK(b)P CK lāmu-
mā „Par ražas nuvākšonu
un lauksaimnīceibas produktu
sagādi 1949. godāu nūteice,
ka: na vālok kai 15 dinas

pyrms ražas nūvokšonas sā-
kuma nūdrūšynāt kotrā kol-

ehozā, MTS un padumju
saimnīceibā, kotrā traktoristu

un laukkūpu brigādē dorba

plānu sastādeišonu atteiceibā
uz ražas nūvokšonu

,
lauk-

saimnīceibas produktu izves-

šonu un nūdūšonu vaļstei, pa-
radzut šymūs planiis vysu
kolchozu, MTS un padumju
saimnīceibu spāku un leidze-

kļu piļneigu un pareizu izmon-
tāšonu ražas nūvokšonas
laikā.

Sudiņ mes publicējam ma-

teriālus par ražas nūvokšo-
nas plana apsprīsšonu lauk-
saimnīceibas arteļa „Boļše-
viks “ kolchoznīku knpsapuļcē.
So lauksaimnīceibas arteļa
dorbs līcynoj par tu, ka te

ražas nuvākšonas dorbu pla-
nāšonai īdaleita vajadzeigā
uzmaneiba. Izmontojīit par-

tijas un vaļdeibas nUtrādeju-
mus ražas nūvokšonas
veikšonā un īvārojūt konkrē-
tās saimnīciskūs apstākļus ,
Rāznas pogosta lauksaimnl- ,
ceibas arteli „Boļševiksll jau\

i- īprīkš aprēķināja vajadzeigā
s cylvāku dorba spāku, ražas

[. nūvokšonas leidzekjus un mo-

i- bilizeja vysas rezerves, lai
[- pabeigtu ražas nāvākšonu 19

s dīnu laikā. Lauksaimnīceibas
:- arteļa bidru kāpsapuļce, ap-
s sprīduse ražas nuvākšonas

s dorbu plānu, nUlēme labeibas
- pīgodes vaļsts plānu izpiļdeit
s na vālok kai leidz 10. au-

<4 gūstam.
2 Pi lauku dorbim labeibas
.

nūvokšonas laika kolchozs

pīsaista vysus dorbaspējeigus
2 cylvākus, tyma skaitā ari

s pusaudžus. Labeibas nuvāk-

. šonas steidzeigajus dorbas

- pīsadaleis ari brigadiri, lup-
kūpeibas fermu strādnīki un

l administratīvo personālā cul-

s vāki.

i Sovlaiceigi sastodejušas
■ dorba plānu, lauksaimnīceibas
. arteļa „Boļševiks* vaļde un

. partijas kolchoza pyrm-
organizacija apvīnāja vysus

j kolchoznīku spākus ceiņai par
. prīkšzeimeigu sasagatavāšonu

ražas nuvākšonas kampaņai
,

. par labeibas ātru nūvokšonu,
. par pyrmās bausleibas pret

. vaļsti labeibas pīgodes
izpiļdeišonu pyrms termiņa.

Taču dorba plana sastā-
deišonai ražas nuvākšonas

periodam vēj na visi apriņķa
kolchozi īdola vajadzeigā uz-

maneibu. Virknē kolchozu nū-
vārojama pagājušo goda
kļyudu atsakārtošona, kur ra-

žas nuvākšonas dorbu vāja
organizatorisko sagatavāšona
vairokās vītās traucēja parei-
zi izmontāt materiali-techni-
skus leidzekjus un nUvylcyno-
ja labeibas nāvākšonu.

Vāji nuris ražas nuvākšo-
nas dorbu plānu sastādeišona

Drycānu, Nautrānu un cytu
pogostu kolclīozus. Taidi lauk-
saimnīceibas arteli, kai Lenina
vārdā nusauktais, kolcho- ;
zi Jauna dzeive “

un Jēlais ,
lyuzumsu vēļ nimoz nav so-

kuši ražas nuvākšonas dorbu

planāšonu.
Visim kolchozim, MTS,

traktoristu un laukkiipeibas ,
brigādēm jāsagatavoj dorba l
plāni ražas nuvākšonas pe- 1
riodam. TymUs joparedz tai- ļ
da dorba spāka un leidzekļu
sadaleišona, lai visi ražas 5
nūvākšonas dorbi nanūrytā- j
tu pēc kārtas, bet kompleksvei- ļ
deigi, lai nu pļaušonas na- t
atpalyktu kyuleišu sīšona

,
sa- t

likšona stoius, apkuļšona un i
gryudu izvesšona.

Lauksaimnīceibas zynotņu doktora

A. A. Zubrilina referāts

Apriņķa Kultūras noma

zāle porpiļdeita. Te uz apriņ-
ķa apspridi sasapuļceja kol-

chozu vaļžu prīkšsādātoji un

lūpkūpi.
Viļjamsa vārdā nūsaukto

Vyssavīneibas lūpkūpeibas in-

stitūta profesors, lauksaimni-
ceibas zynotņu doktors A. A.
Zubrilins sasapuļcejušīm nū-

laseja plašu referātu par lūp-
bareibas skābēšonu. Jys ar

konkretim pīmārim parodēja
apsprīdes daleibnīkim, kai

kolchozūs nūdybynot lobu

skābētos lūpbareibas bāzi,
kas ir pamats toļokajā
sabīdriskos lūpkūpeibas at-

teisteibā. ,

Lobokais laiks

daudzgadeigūs
zoļoju plēvei

Vysai svareigs jautājums ir

zoļoju pļOves
laika nuteikšona. Naīvārojūt
zoļoju pļOves lobOkū laiku var

par divom reizem samozynot
p]ovu vai daudzgadeigūs zOļO-
ju kulturu produktivitāti. Ap-
riņķī tOmār vēl nav izskaustas
vēlējos pļOves. Par vyslobokū
pļOves laiku leidz šam kļyu-
daini uzskota periodu, kad ' zO-

- piļneigi sazīdējuši, bet daž-
reiz pat vāloku laiku. Šys sa-

cynojums teik pamatots uz

īdzeivotoju loģiku, kura nūso-
ka, ka jo vacoks augs, jo vai-
rOk tys sevī uzkroj dereigūs
bareibas vīlu.

Tei ir maļdeišonOs.
Leidz augu zīdēšonas laikam—-
pyrmajā pļovumā vysa organi-
skus vīlu masa augā sasnādz

maksimalū daudzumu. Zīdēšona
pīprosa miļzeigus auga enerģi-
jas patēriņus. Augā uzakrOju-
šOs vīlās sasadola. Pēc pOrzī-
dēšonas vysas šos viļas sasa-

mozynoj par 20 procentim. Ba-

rojušos vīlās nu lopom un
stūbra porsavītoj uz sāklom,
kuras, palelokai daļai, nūbērst.

Mums vajadzeiģas navys
sāklas, bet sīns, tOpēc zāļoji
ari napīclšami jOpļaun leidz
tam laikam, kad vysas baroju-
šos viļas veļ atsarūn auga lo-

pos, t.i. jopļauņ leidz zīdēšo-
nai. Taidā laikā nopļauti *oļo-
- ļoti Otri ataug utj'dud īspēju
pļaut Otrreiz. Vēlējos pļāves
nadūd Ispējas Otrreizējai pļau-
šonai vīnā godā un ari nokušā
godā pēc tam ir slykta raža.

Isastojušais leitainais laiks
aizkavēja šina plovi. Rodos ši-
na kaļteišonai nalabvēleigs
laiks. Nopļautajai zolei draud
sapyušona.

Kotrā kolchozā tajrad napī-
clšams vysu nūpļautū sīnu sa-
likt zOrdus. Apkoltušū sīnu jo-
salīk zam jumta un josekoj to

stOvukļam, napllaižut sakars-
šonu. Iztryukstušī zOrdi vys-
OtrOkā laikā joizgatavoj.

Tikai agrejā pļOvē mes va-
ram īgyut vajadzeigu sīna dau-
dzumu un nudrūšynāt lupim
lobu bareibu 1949.—1950. goda
zīmai.

E. Pavlova^
apriņķa lauksaimnīceibas

nodaļas agronome.

E. Pavlova

Leningradas apgobols.Leningradas apgobols. Kingisepas',’mašinu-traktoru stacija
vīna nu vacokajom apgobolā. Tei apgodota ar jaunokajom lauksaimnī-
ceibas masinom un traktorim.

Uzjāmumā: pašgojēja kombaina „S—4“ sagatavošona ra-
žas nūvokšonas kampaņai.

Foto I. Baranova.

Aiz nazolem noredz sējumu
Kolchozs „Jauno Rozen-

tova“ sēju veice lobokūs

agroteehniskūs termiņūs un

labi- apstrādātā augsnē.
—Apskotit myusu teirumus,

—sajyusmā runoj arteļa prikš-
sādātojs J. Krištops. Taidi

sējumi agrāk myusu zemē

natyka radzāti.

Sējumi te teišam lobi. Na*
laime tikai tymā, ka kolchoza

vadeitāji aizmērsa tautas so-

kamvārdu raža na laukus,
bet apcirkņus.

Lauksaimnīceibas arteļi
„Jauuā Rozentova" pavysam
naatzeist sējumu kūpšonu.
Gryudu kulturu lauki te ar

nazālem tai aizauguši, ka aiz
tom nimoz navar redzēt kvi-
šus. Dažūs sējumu icirkņūs
nazāļu garums divreiz pār-

snadz _gryudaugu garumu.
Pat pusmu vadeitāju Arbi-

dana un P. Bogdanova kvīšu
un auzu sāklaudzēšonas īcirk-
ni ir aizauguši ar pārkyunem
un usnēm.

Kaut lyktūs, ka Maltas
MTS īcirkņa agronoms b.
Pupandopulo interesējās par
arteļa ar nazālem aizauguša*
jim laukim, bet tys nav ga-

īcirkņa agronoms kol-
chozā—reti sastūpams cīmeņš.
Kolchoznīki naatcerās, kod
jys pādejū reizi radzāts kol-
choza.

Līki pīrādeif, ka bezryupeiba
atteiceibā pret kolchoza sēju-
mim ness leius zaudējumus
arteļa lauku ražai.

J. Kanevs.
Maltas pogosts.

J. Kanevs

Lūpbareibas sagatavošona
Kolchozs „Jaunā gvarde"

(prikšsādātājs b. Morozovs)
kai vins nu pirmīm Sakstago-
la pogostā izpiļdeja popivu
aršonas plānu. Uz kotra po-
pivu hektārā kolchoznīki iz-

vede pa 50 vazumu kļāva
māslu.

Tagad kolchoza laukkūpei-

bas brigādes pabeidz skāb-
bareibas Kol-
ehozniki, ryupādamīs par lū-

pu zīmošonas apstāklim, pa-

styprynsti veic sīua pļaušo-
nu.

V. Volņanko,
agronoms.

V. Volņanko,

MYUSU PIĻSATA UN APRIŅĶĪ
Līnijas staciju
sorkuii slyureiši

Rēzeknes dzelzceļa
mozga orudbīdreibas un

komjaunOtnes organizāci-
jas īkortoja vairāk kai 20
sorkonūs styureišus nū-

daļas dzeļžceju stacijās.
Daudzus jaunnuorgani-

zeitajūs sorkonajus styu-
reišūs sakomplekteitas
bibliotēkas ar politiskās
un daiļliteratūras grOmo-
tom. uzstodeiti radio uz-

tvērēji.

Jauns sporllauktms
Kantiniku cīma padū-

mes kolchoza .Pyrmais
Majs_“'“ komjaunīši un

jaunīši beidz kolcho-
za sportlaukuma īreikāšo-

nu. Jau īreikots stīņs,
leidztakas volejbola lau-
kums, īsagādoj sporta
inventāru.

Nākušajā svātdiņā nū-
tiks sportlaukuma atklā-
šona.

M. Solovjevs,
kolchoza .1. Majs"

komjaunotnes

organizācijas sekretārs.

Klnosßansi lanhiis
VairOk nakai 9000 apmaklātāju šymā mēnesī

nusaskateja apriņķa kinofikacijas nūdaļas demon-
streitus ceļājušūs kino seansus. Kolchoznīki nū-
saskateja padumju kinematogrāfijas lobokos fil-

mas: „Cylvāks ar šautini”, „Mičurins“, .Stāsts par
eistu cylvāku\ .Jaunā Gvarde" un cytas.

Kotrs kinoseanss uz laukim sācēs ar nagaru
zynātniski-popularu filmu demonstreišonu. Tai,
Ondrupines, Kaunatas, Ezernīku un Ružinas po-
gostūs tyka rodeitas filmas, .Sorkonais ābuleņš",
.Garškīdras lynu sāklkūpeiba", .Ceiņa ar gryudu
kulturu zaudējumim

,‘, .Nazāles—ražas īnaidnīki".
Kinomechaniku b.b. Kuznecova, Kargaļceva

un Kļuškova prīkšzeimeigais dorbs sajam augstu
nūvērtējumu nu lauku īdzeivātājim.

Generalmēginejums
Nūtyka Rezeknes piļ-

sātas koru generalmēgi-
nOjums. Apvīnātais koris,
kurs sastāv nu pedago-
ģiskos školas, latvīšu,
krīvu vydusškolu un mū-

zikas školas dzīdātājim,
apriņķa koru diriģenta
paleiga b. Broka vadeibā
teicami izpiļdeja Dzismu
dinas repertuārā paradzā-
tos dzīsmes.

ŠEli Metam
Kolektivs, kurā par

partijas organizācijas sek-
retāri b. Rudica, uzajēmis
šefeibu par Sylajāņu po-
gosta kolchozu .Komjau-
nīts*. Šefi paleidzēja kol-
ehozam sakomplekteit
bibliotēku, losa kolchoz-
nikim referātus un reikoj
pārrunas par politiskom
un storptautiskom temom.

Uz komjaunīša b. Mi-

šina iniciatives kolchozā
nūorganizeja māksiinīci-
skās pašdarbeibas puļce-
ņu un uzsāce volejbola
laukuma īreikāšonu.

E. Zakačura,
kolchoza „Komjaunīts“

kolchozniks.

Breivdīnā. Foto S. Koptjeva,

Kolchoznīki un kolchozneicas
MTS strodnīki un koipotoji! Pīlil
cit vysus spākus tam, lai prjkš-
zeimeigi sasagatavotu un otri
veiktu ražas nuvokšonu un lauk-
saimniceibas produktu sagodi!



Dinas korteibā - labeibas nūvokšona un pīgode vaļstei
(Dainas pogssta holchnza ..Boļševiks" kolctioznlhu sapuļceļ

Bižu un garu, cylvāka au-

gumā, rudzu lauks plīt pi po-
šas lauksaimniceibas arteļa
„Boļševiks“ vaļdes akas. Rei-
zē ar vokora krāslu plašā tel-

pa pyldos ar kolchoznikim,
taisni nu teiruma īsarodušiin

uz šovu sapuļci.
Dinas korteibā tikai vīns

jautājums ražas nūvākšona

un labeibas pigāde vaļstei.
Vaļdes lūcekli kūpā arpogosta
icirkņa agronomi Gertu Vim-

bu ryupeigi izstrādāja seiku
ražas nūvākšonas un labeibas

pigādes vaļstei dorba plānu.
Tymā jī napalaide garam ni-,

vīnu pat vysmozākū detaļu,
paredzēja vysas kolektiva re-

zerves un ispējas, lai ražas

nūvākšonas dorbus varātu

veikt eisūs termiņus un laikā
nūsarēkināt ar vaļsti labeibas

pigādē.

Ar eisu ziņājumu par sabi-

driskūssējumu stāvūkli kolcho-
zā uzastāja agronome b. Vim-
ba. Jei pastāsteja par tū, ka

šūgod kolchoza laukus ir gai-
dama bogāteiga gryudaugu
kulturu raža. Bet turpat agrono-
me pīvērse kolchozniku uzma-

neibuatseviškimtechniskūs kul-
turu icirknim, kur napicišama
Otrreizēja revēšona.

Konkrēts dorba plāns
Vārdu jam kolchoza prīkš-

sādātājs Vladislavs Navarskis.

Jys izskaidroj sasapuļceju-
šīm ražas nūvākšonas un

labeibas pigādes plānu, kuru

pamatojūtis uz PSRS Ministru
Padūmes un VK(b)P CK lā-

mumu ir izstrādājuse arteļa
vaļde.

Kolchoznikim pīsanāksis
nūvākt 30,5 hektārus zimas

rudzu, 36,5 ha auzu, 15 ha

vosoras kvīšu un tikpat daudz

mižu, apmāram 6 ha zērņu,
15 ha lynu, 13 ha kartupeļu, 5

ha grik'u, cukrabišu, lūpba-
reibas sakņaugu un dārzāju.

Dēļ tā, lai uz vysas šās

plateibas pareizi un sovlai-

ceigi veikt ražas nūvākšonas

dorbus, šoka referents,
mesi sastādejom papyldus
ražāšonas goda plānām dor-
ba plānu, kurā paredzējom
dorba spāka un ražāšonas lei-

dzekļu pareizu izmontāšonu
ražas nūvākšonas un lauk-
saimnīceibas produktu izves-
šonas un pigādes vaļsts plana
izpiļdeišonas laikā.

Dorba spāks
un ražošanas reiki

Sakarā ar Rēzeknes MTS

nūslāgtū leigumu, kolchozā
labeibas kuļšonā un augsnes
aparšonā byus nūdarbynāti 2
traktori. Vysus labeibas pļau-
šonas dorbus kolchozs veiks
sovim spākim.

Arteļa reiceibā ir viņa la-
beibas pļaunamā mašina, šina

pļaunamā mašina, trejs zyrgu
grābekli un kartupeļu rūka-
mās mašinas. Vēļ viņa labei-
bas pļaunammašina byus izi-

reita nu MTS. Mašinu apkol-
pāšonai un labeibas transpor-
teišonai sagatavāti labi izre-

monteiti roti. Vyss ražas nū-

vākšonas inventārs loba kār-
teibā. Jaunās ražas labeibai

īreikāta plaša klēts un sešas

slāgtos nūjumes. Šķirnes sāk-

lu nūvitāšonai īreikātas atse
viškas telpas.

Visi 22 kolchoza dorba

zirgi labeibas nūvākšonas dī-

nās byus izmontoti nūvokšo-

nas agregātu apkolpošonai un

labeibas transporteišonai.
Saskaņā ar iprikš mynātū

dorba plānu ražas uūvokšo-

nas dorbūs tiks nūdarbynātas
26 sivites, 16 veiriši un 6 pus-
audži—visi dorba spējeigi kol-
choznīki.

Kuļšonas agregāts
Saskaņā ar MTS nūslāgtū

leigumu kolchozā jau 2. jūli-
jā pināks kuļšonas agregāts
mašinista Aleksejeva vadeibā.

Kuļmašīnas nūvitāšonai jau
iprikš sagatavāta nūjume un

laukums.

Mechanizatori sulās ražas
nūvākšonas laikā kuļt caurom

dīnom un naktim bez pār-
traukuma un kotrūs laika ap-
stākļos. Kuļmašinas agregata
apkolpāšonai arteļs īdola lo-
bākūs kolchoznlkus un tran-

sporta brigādi ar desmit pa-

jyugim, speciāli apgodātim
kyuļu pivesšonai.

Piktā septeitā dinā nu

plāves sākuma uzsāks kuļšo-
nu, kuru paredz veikt sešās
dorba dinās.

Dorba organizeišona
Kotrs nu trejim arteļa lauk-

saimniceibas pūsmim ražas
nūvākšonas dorbūs strādās

jim pīsaisteitūs icirkņūs. Pū-
sminiki Lavrentijs Lazarevs,
Ontāns Kirilovs un Francis

Baufals, sajāmuši nu brigadi-
ra dinas uzdavumus, sadola
tūs storp pūsma lūceklim,
leidz ar tū paziņādami kot-
ram kolchoznīkam izstrādes

maiņas normas. Normeišonas

jautājumūs teik ivasta styn-
gra kārteiba. Jo agrāk norma,

pīmāram, kyuļu sišonā ty-
ka nūteikta pēc plateibas,
tad tagad tei teik rēķināta nu

sasitūs kyuļu daudzuma.

Kyuļu sišonas norma ar sa-

likšonu stotūs 600 kyuļu
dinā. Veicūt šū normu teik
iskaiteitas 2 dorba dinas.

Dinā veiktā dorba uzskaite
un pljemšona jāizdora briga-
diram, kurs jau nākušā dinā
kotra pūsma padareitā dorba

rādeitājus lik uz rādeitāju dē-

ļa, reizē ar tū izrēkinojūt kot-
ra kolchoznīka individuālās
izstrādes normas procentus.

‘Pņrmais bauslis

Vyspāreju gryudu kulturu
ražas nūvākšonu paredz uz-

sākt 25. jūlijā, pabeigt 14.

augustā 19 dorba dinās.
Izlases pļaušonu arteli paredz
uzsākt 2—3 dinas pyrms mas-

veideigas ražas nūvākšonas

sākuma.

Pirmī izlases gryudi īs

vaļsts apcirkņūs. Desmit dinu
laikā nu ražas nūvākšonas
sākuma pyrmais kolchozniku
bauslis labeibas pigode
vaļstei byus piļneigi izpiļ-
deits.

Plānā speciāli paradzāts da-

biskās pļovu pļaušonu paveikt
leidz gryudu kulturu ražas
nūvākšonas sākumam. Skāb-
bareibu dūmoj sagatavāt di-

vās termiņās. 40 tonnas skāb-

bareibas nūlamts ilikt leidz
10. jūlijam, un vēļ 10 ton-

nas leidz 5. septembram.
Tyuleņ, nu zam izkapts,

ilggadeigl un vingadeigi zoļāl 1

zaļā veidā tiks likti zordūs.

Zārdus ikārtoj lauka nūmalēs,
lai atbreivāt teirumu trakt -

ram zemes apstrādošonai zi-

rnāju sējumim.

Mūdreiba
un iaupeiba

Lai nozaudēt nivlna labei-

bas gryuda, visi roti, kas pa-
radzāti labeibas porvodāšo-
nai, tiks izklāti ar drānom.
Maisi uzmaueigi pārbaudeiti
un salopeiti. Ryupes tikai par
tū, ka tūs nav piteikušā dau-

dzumā; organizej aizjimšonūs
nu kolchoznikim.

Pēc kyuļu nūvākšonas, pār
teirumu pārbrauks ar zyrgu
grābeklim, kai ari tiks orga-
nizeita palykušūs vārpu sa-

vākšona.

Nu kolchoznikim jau ir nū-

zeimoti sorgi, kuri apsorgās
labeibu cikom tei vēļ uz lau-

ka, taipat ari labeiba tiks ap-

sorgāta kulūs.

Kolchozā nūorganizeita
breivprāteigūs guņsdzēseju vī-

neiba.

Ražas uzskaite

Vysa raža pakļauta ryupei-
gai uzskaitei. Svori byus no-

vitāti kolchoza klētī un pi
kuļmašinas. Nūlyktovas por-

ziņam, kurs pījims labeibu,
tiks dūts speciāls paleigs. Šys
dorbs uzdūts Lavrentijam La-

zarevam. Sverūt maisus ar

labeibu pi īkraušonas vazumā,
jys varēs vest kontroles uz-

skaiti par labeibu, kas tiks
sabārta apcirkņūs.

Kolchozniku

lāmums

Ar sajyusmu kolchoznīki

apspride ražas nūvākšonas un

labeibas pigādes dorba plā-
nu.

Uzastājušī sovās runās,
kolchoza rēķinvedis Pīters

Rudovs, pūsminīki Lav-

reutijs Lazarevs un Francis

Baufals, brigadirs Ontāns

Čerņavskis un kolchozneica

Varvara Seņkova sirsneigi pa-
sateiče partijai uu padūmju
vaļdeibai par gādeibu pār
kolchoznikim, par kolchozu
sabīdriskās saimnīceibas aug-
šonu.

PSRS Ministru Padūmes
un VK(b)P CK nūrādejumi
par ražas nūvākšonu un lauk-

saimniceibas produktu pigā-
di, jl runāja, ir vysu
kolchozu sādžas dorba ryuk‘u
darbeibas ceiņas programa.

Komunists b. Navarskis nū-

laseja kūpsapujcei kolchoza

aģitatoru sarokstu, kuri ražas

nūvākšonas kampaņas laikā
tiks pīsaisteiti pūsmim, lai
teirumūs izvārstu masu poli-
tiskā dorbu. Kolchoza partijas
organizācija agitacijas dorbu

uzticēja komjaunītem Ņinai

Vasilevskai, Antoninai Kise-

levskai, aktivistim Piteram
Rudovam, Žanim Tomkalnam

un školātājai Venerandai On-
tužanei.

Kolchoznīki vinprāteigi ap-
styprynāja lauksaimniceibas

arteļa vaļdes izstrādātā ražas
nūvākšonas dorba plānu un

apsajēme pllikt *vysus spākus
tā izpiļdeišonai.

Michaila Torubanova stachanovīšu brigādeMichaila Torubanova stachanovīšu brigāde (vagonu depo)
sistemātiski pOrsnādz uzdavumus.

Uzjamuma: (nu kreisos uz lobū) atslēdznīki b. b.
Jelizarovs, Nikulins, nomdari b. b. Lizunko, Sirokijs un atslēdz-
nīks-automatists b. Gromovs remontej platformu.

Vaļsts apdrūšynošona
Aku, lupu, lauksaimniceibas kul-

turu sējumu un cytu montu valsts

apdrūšynOšona bolstos uz to,
’

lai
aizsorgOtu kolchozu un pilsoņu per-

soneigū īpašumu pret stichiskom

nalaimem. Apmoksojūt zaudējumus
par īpašumu, kas gOjis būjā nu

guņs, zibiņs, vātras, leita, krusas,
izmērkšonas, izsaļšonas un cytom
stichiskom nalaimem, kai ari par

lupu krysšonas gadejumim valsts
apdrQšynOšonas orgāni paleidz
atjaunot pazaudātos materiālos
verteibas.

Vaļsts apdrušynOšona teik iz-

vasta pēc nūteiktom un breivpro-
teigom nūdrūšynojuma normoin.

Saskaņā ar PSR Savīneibas Aug-
stokos Padūmes pījemtū lykumu
pēc nūteiktom apdrūšynOjuma nor-

mom kolchozūs jOnūdrūšynoj
akas, inventārs, īkortas, transport-
leidzekli, produkcija, jālvīlas un

materiāli, lauksaimniceibas kultu-
ru sējumi, audzātovas, augļu ku-
ku un ūguloju raža, rogu lellūpi,
aitas, kožas un cyukas vac.iuhā

nu 6 mēnešim, zirgi vacumā nu

1 goda, bet sugas kumeļi 6
mēnešu vacumā. Zemnlku saim-

niceibOs pēc nūteiktom _apdrušy-
nOjuma normom jOnūdrQšynoj
ākas, rogu lellūpi vacumā nu 6

mēnešim, zirgi un aitas vacu-

mā nu 1 goda un cyukas vacumā

nu 9 mēnešim.

īpašumu reģistrācijā nūteikta-

jam apdrūšynOjumam teik izvasta

vīnu reizi
_

godā. Nu 1. jūnija
vaļsts apdrušynOšonas orgāni uz-

sOce objektu, kuri _nūdrūšynojarai
pēc nūteiktom apdrušynojuma nor-

mom, uzskaiti un moksas aprēķi-
nus. Sovlaiceigi un pareizi veikt
objektu uzskaiti, izskaidrot lauk-
saimniceibas arteļu valdēm, kol-

choznīkim, zemnlkim vinsātnīkim,
strOdnīkim un kolpOtOjim lykumu
par vaļsts obligātā apdrūšynOju-
mu apdrušynOšonas orgānu

svareigs uzdavums, kura sekmei-
gā veikšonā joīsaista eīma un po-
gostu dorbaļaužu deputātu Padū-
mes.

Blokus obligātajam apdrūšynO-
juma veidam pastOv breivprotei-
gais apdrūšynOjums lūpim, lauk-
saimniceibas kulturu sējumim un
lauksaimniceibas ražojumim kol-
chozus, bet zemnīku saimnīceibos
bez tam var vēļ apdrūšynOt ari mO-
jas inventāru. Breivproteigo apdrū-
šynOjuma veidā daudzi piļneigok
teik nūdrūšynota zaudējumu at-
moksa par būjā gOjušū apdrūšy-
nOtu montu.

Tai, pīmāram, piļsOņam I. Vol-
kovam (SylajOņu pogosta Novo-

seļjē) par krytušQ zyrgu, kuru
jys beja breivprOteigi apdrūšynO-
jis, izmoksoti 2.500 rubļu; piļso-
ņam K. Lukmaņam (Bērzgales po-
gosta Dancku s.) par krytušū gu-
vi izmoksoti 1.500 rubļu.

Kolchozim, kolchoznikim, strOd-
nīkim, kolpOtojim un zemnikim-
vīnsātnīkim pēc īspējas vairOk
joizmontoj breivproteigais apdrū-
šynojuma veids,

_

lai nūdrūšynOtu
sevi pret zaudējumim, kuri cālu-
šīs nu stichiskom nalaimem un

OtrOk atjaunotu būjā gOjušū mon-
tu. Leidz ar obligātos apdrūšyno-
šonas izvesšonu apdrūšynošonas
inspektoru pīnOkums ir seiki iz-
skaidrot kolchozim un īdzeiv.OtO-
jim breivprOteigOs apdrūšynošo-
nas nuzeimi un nutcikumus.

Pogostu izpyldu komiteju, cīmu
dorbaļaužu deputātu Padūmju un

vysa lauku aktiva pīnOkums ir

paleidzēt plaši izvērst masu iz-
skaidrošonas dorbu par vaļsts ap-

drūšynošonas veikšonas korteibu
un nūteikumim.

I. Kaltygins,
Latvijas PSR vaļsts

apdrūšynošonas Porvaļdes
nūdaļas prīkšnīks.

I. Kaltygins,

VĒSTULE REDAKCIJAI

Ivest korteibu

pīna pijemšonas punktā
Slikti strādoj Kaunatas pl-

nātovas Ezerniku pina pijem-
šonas punkts. Punkta vadei-

toja Cīrule nūlaideigi pylda
šovu plnākumu, nasaryupej
par pina pijemšonas punkta
napārtrauktu dorbu.

Kad Mičurina vārdā nūsauk-

tā lauksaimniceibas arteļa bl-

dris b. Milevičs aizvede uz

pijemšonas punktu svīstu, bet
Cīrule kategoriski atsateice tū

pījimt, saceidama:
Mes strādojam tikai

leidz pulkstiņs 4. Atnocit
reit!

Taids gadejums nav vīuei-

gais.
Pina pijemšonas punkta ir

ari bejuši pina pīgādātoju

krāpšonas gadejumi naparei-
zā svēršonā. Par tū ziņāja
pogosta izpyldkomitejai pina
pīgādotoji b. b. Janovskis un

Brokans.
Molotova vārdā nūsauktā

lauksaimniceibas arteļa kol-
chozniki leidz šam navar sa-

jimt nu Clrules naudu, kura

jim plsanāk par pārstrādātā
pina produkciju.

Par tū vysu ļūti labi zyna
Kaunatas plnātovas direkcija,
tūmār napllītoj nikaidus

leidzekļus, lai nūvārstu nakār-
teibas pina pijemšonas punktā.

A. Purplis,
' Ezerniku pogosta

izpyldkomitejas prīkšsādātoja
vītnīks.

A. Purplis,
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