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ЙАЛ ОЗАНЛЫК 
СТАХАНОВЭЦ-ВЛАКЫН 

СОВЗЩАНЬЫШТ
*Г ЭҤГЭЧЭ мэмнан областьысэ
* йал озанлык стахановэц-вла- 

кын сӧвэщаньышт пэтыралтэ. Совэ* 
щаньыштэ колхоз йалын 500 нарэ 
ончыл йэҥжэ-влак-тракторист, ком* 
байньор, бригадир, звэновод-влак, жи* 
вотноводствын да полэводствын стаха* 
новэцышт-влак участвоватлэныт.

Совэщаньын участникшэ-влак йал 
озанльжын шуктышаш задачыжэ-влак 
нэргэн ВКП(б) Обком сэкрэтарьын, 
ОСР Ушэм Вэрховно Совэт дэпутат 
Стольар йолташын докладшым колЫш- 
тыныт. Стольар йолташ шкэ докла- 
дыштыжэ мэмнан областьысэ совхоз, 
МТС да колхоз* влакын шошым аҥа- 
лан йамДылалт шогымыштым чыла 
Могьфымат лончылын пуо да ты па
шам пэш кӱчык срокышто кузэ тӧр- 
латэн шуктышашьт рашын ончык- 
тыш.

Совэщаньыштэ йатыр стахановэц- 
влак шкэныштын опытышт нэргэн, 
нуным совэщаньыш колтьшю МТС 
дэн колхоз-влакын шошым аҥалан 
лӱтыньэк йамдылалт шумышт нэргэн 
ойлышт. Красноуфим районысо «Со
единение» колхозын прэдсэдатзльжэ 
Нащин Йолташ тыгэ каласыш:

«Мэмнан колхоз шошым аҥалВн 
йамдэ. Урлыкаш ситышашын пышты- 
мэ, сортироватлымэ, тудын всхожэсть* 
шат провэратлымэ. Йал Ъзанлын ин- 
вэнтарь тугак пӱтыньэк йамдэ. Шо- 
шым вӱдымаш паша годым кушто 
ыштышашыжым кажнэ колхозник

МОСКО, КРЭМЛЬ,

СТАЛИН ЙОЛТАШЛАН
Мэ, Свэрдловакий областьысэ йал оеанлшш отаха- 

новэцшэ-влак, областной совэщаяьмш погьиншши, щок- 
шын йӧратыш да кӧргӧ чон дэнэ саламльвмэ пэрвой мут- 
нам Тылада, Иосиф Виссарионович, мемнан шэргэ вождь- 
лаша, ачалавна, йолташ да туныйтышыланиа, колтэна.

Ик кэчэ кодъгта Тэвдан тыршээ шогымыланда кӧра, 
больпшшстский партий дэн совэт праштэльствш пол- 
шэя да вуйлатап шогымыштлая кӧра, колхоз крэстьван- 
ство рыскалан, улан, культурно ильшыш тольо.

Кодшо ийыштэ мэмнан областьысэ колхоз-влак ■Ура- 
лыштэ ты мартэн лийдымэ куго шу,ряо лэжтьшпш 
нальыч. Тыганьэ колхда-влак, мутлая, Пэрмэ районыоо 
НКВД лӱмэш, Краовоуфим райовысо «Йошкар энамэ» 
колхоз, Тура райояысо '518 лӱмэш колхоз да областььш 
лулэя моло колхозшо-влак пырчан шурным кокла шот 
дэнэ гэктар гыч 20 гыч 30 пэнтнъэр мартэ, а посяа 
культур дэнэ шукыракат налыныт.

Колхоз паша вэчш висажэ жасыдшашын. куш кш , 
шуко юолхоз-влаж паша кэчыяан ик шуряым гына, моло 
дродуктш шотлыдэ, 12— 15 килограмм дэнэ ужашлэныт. 
Областьын утларак шуко колхоелажэ 8— 9 кшограм- 
лэн киндш валш.

Ий йэда 7— 8 миллиард пут йиндым ыштан лук- 
таш Тэндая заданьцдам шуктымаштэ ты ийыштэ рэ- 
шайупго сэҥшашкэ шуаш мэ Тылада, Иосиф Виссарио
нович, мутш пуэка. Областьыштэ содалистичэсжди жи- 
вотноводствш нӧлталашаш вэрч уло вяйнам пышташ мэ 
Тылада обэщатлэна.

Социалистичэский сорэвноваяьым кумдан шарэя 
колтэн, социйлвстичэский ээмлэдэлийш стахаиовэц дая

ударникшэ-влакын чашв рӓдамыштым шукэмдэн, шкэнан 
ойластьнам мэшам элнан овчш областьшэ дая врайжэ- 
влак рӓдамьпвкэ лукшашлаа вэрч мэ, болыпэвикла кучэ- 
далаш тӱҥалша.

'  Партий дэн калъииын тушманъшгг-маж мэмнан пэш 
сай элэшна капиталиэмъвм восставовитлаш шоншыг. Бан- 
дит-влакш шоишышт ыш шу! Вольшэвистсжи® пар- 
тийш , совэт правитэльствым да Тэндам, юмван шэргэ 
вождьяа, йӧратымэ Сталия, мэмнан йӧратышшам да Ты- 
лада мучашиымын прэдавнэ улмшам иктат да ныгуна- 
мат лӱҥгыжтэн ок кэрт.

Рэвольуциюнно-классовьй бдитэлъиюстьым лу кана 
шукэмдэна, кальпсын чыяа тушамнжэ-влак дак ончыжы- 
жат чашаныдшэ пэнтыдэ лийьша, маяын Тэндам иигая- 
да-рэн каласэяа. Мэмяан социалистичэский роданъш 
куатшэ виоаш лийдамш, кугэмжэ манъш, мэмная кол
хозно строй тулэчат вуатлъврак лийжэ манш, рысжалая 
колхозно улая илыш это йавдррак пэлэдшэ мавьш, мэ 
уло вийвам пыштэяа.

Эсэн лийжэ мэмэнан чаплэ болыпэристский пам"

9сэн лийжэ мэмная совэт правитэльствьша!
Эоэн лийжэ мэмнаи вождь да туньшстышыва., со- 

циализмы!» чыла сэҥшашьшэ-влажлан таратэя кум ш ш  
нӧлтышӧ, волхозник-влашн оя сай шӱмбэлъшпт Иосиф 
Виссарионович Огалии!

Свердловский областььюэ йал озанлыкын 
отахановэцшэ’вланын областной совэщаньышт.

СТАХАНОВЭЦ-ВЛАКЫН ОБЛАСТНОЙ СОВЭЩАНЬЫШТ
20 мартэш б час кастэна Свард-

низытак шинчэн шога да пуяо иа дов и ц - Дӱлонуй мй&ь*-*» зам 
шам стахановла ыштэн шукташ йам* 
дылалтэш. Колхозышто стахановский 
Звэна-влакым организоватлымэ. Ну- 
нылан эн сай условий ыштымэ».

Никольский МТС’ын дирэкторжо 
Сартаков йолташ 70 йанварланак 
трактор-вланым шкэныштыҥ кузэ 
рэмонтироватлэн шуктымышт нэргэн 
совэщаньылан подробно ойлэн пуо.

Манчаж МТС’ын ордэнан брига- 
диржэ Аплайэв йолташ, 1937 ийыштэ 
шумо сэҥымашыжэ нэргэн каласымы- 
жэ мӧҥгӧ, шкэ отрьадшэ лӱм дэнэ 
совэщаньылан пушкыдо мландым ку- 
ралмэ иют дэнэ кажнэ кольасан трак
тор дэнэ— 2300 гэктарым, гусэнич* 
ный трактор дэнэ 4000 гэктарым 
ышташ да 15 тӱжэм килограмм го- 
рӱчийым экономитлэн кодаш обӓза- 
тэльствым пуо/

Совэщаньэ Свэрдлов областьысэ 
чыла колхозник-влак дэкэ, совхоз дэн 
МТС пашазэ-влак дэкэ обращэньым 
приниматлыш. Ты обращэньыштэ кол
хоз йалын ончыл йэҥжэ-влак чыла 
нолхозник дэн колхозница-влакым, 
МТС пашазэ дэн тракторист-влакым, 
зэмэльнэ орган пашайэҥ-влакым шо- 
шым аҥалан йамдылалтмаштэ улшо 
еитыдымашым пэш кӱчык срокышто 
пытараш да социалистичэский серэв- 
нованьым кумдан шарэн колтэн, ию* 
шым вӱдымашым сэҥымӓш дэнэ эр* 
тараш, 1938 ийыштэ ӱмассэ дэчат 
нуго шурно лэктышым налмашкэ шу- 
аш ӱжьпг.

Ты обращэньым, совэщаньын моло 
метэриалжэ сэмынак, кажнэ колхоз- 
ышто, кажнэ колхозно дэн тракторно 
бригадыштэ, МТС пашазэ-влак кок- 
лаштэ кумдан каҥшыман. Совэща- 
ньын ӱжмыжӧ почэш кӱкшӧ шурно 
лэктыш вэрч социалистичэский со- 
рэвнованьыш колхоз йалын ныла 
шэмэржэ-влакым ушаш кӱлэш. Ты 
муго да почетно пашаште еовэща 
ньын участникшэ-влаи, мутат уке, ен- 
Ныкыжат примэрнэ лийын июгат да 
шке почэщышт тӱжэм дэнэ кш оз 
ник* вланым вӱдэн наҥгайат,

шыжэ йал озанлык - стахановэц-вла- 
кын областной совэщаньышт почыл- 
то. Совэщаньым Свэрдловокий Облис
полком прэдсэдательын обӓзанность- 
шым шуктэн шӧгышр Грачэв йолта-ш 
почо. * .

Прээидиумым сайлымэ да ончы- 
шаш яашан порьадкыжым прияимат- 
лымӧҥгӧ мут ВКП (б) Свэрдловский 
Обкомын сэкрэтарьжэ Вэрховно Со- 
вэтын дэпутатшэ Стольар йолташлан 
пуалтэш.

Стольар йолташ шкэнжын докла-1 водствын сай йэҥжэ-Флак ойлэныт.
дыштыжэ Совэт Ушэм калык-влакын п л| Оовэщаньэ Сталин йолташлан, гэ-

пащам ыштымышт нэргэн ойла. К а -1 ностьшым шужтэн шогышо Грачэв

ойлэн, Стольар йолташ политичэскии гым 
саклыкым яӧлталаш ӱжэш. Тудо 
Свэрдло всвий областьын йал озан- 
лыкшшан кэлгэ анализым да шошым 
аҥалан йамдшалтмаш кайэн шогы* 
мылая подробный характэристикым 
пуа.

21 мартыштэ Стольар йолташын 
докладшэ почэш ирэяий кайэн шо- 
гэн. Тушто знатный бригадир, звэяьэ- 
вод колхоз ирэдсэдатэль, тракторист- | марТЭШ Свердловский драмтэатрыштэ 
комбаияьор-влак да ончш МТС-влак- | в0адая ставка» спэктакльым, 21 мар-
ын дирэкторышт, колхозно животно-

Достойно награда
Правитэльствын заданьыжым шуж- 

тымаштэ гароизмым ончштымыштлан 
ОСР Ушэм Вэрховно Совэт Празидиу- 
мын уоьазшэ почэш «Сэвэрный по* 
льус» ставцын радистшэ— Эрнст Тэо- 
дорович Крэнкэльлан, «Сэвэрный по- 
льус» станцын научно пашайвҥжы- 
лан—Пэтр ПэтровичШиршовлан, «Сэ- 
вэрный польус» станцын научно па- 
шайэҥжылан —  Йэвгэний Констан
тинович Фэдоровлан Совэт Ушэмьш 
Гэройжо званьым пумо да Лэнин ор- 
дэн дэнэ наградитлымэ.

«Сэвэрный польус» станцын на* 
чальникшэ— Совэт Ушэмын Гэройжо 
Иван Димитрийэвич Папаниным ко
кымышо Лэнин ордэн дэнэ наградит- 
лымэ.

Тыдлэч поена И. Д. Папани нлаа,
Э. Т. крэнкэльлан, *П. П. Ширшов- 
лан да Е. К. Фэдоровлан—чылашт- 
ланат 30 тӱжэм тэҥгэлэн океа на
грады м лумо.

«Сэвэрный польус» етанцын пар- 
еоналжым налмэ шотышто правитэль- 
етвэннэ заданьым отличяе шуктҥ 
мыштлан наградитлалтыныт:

Лэнин ордэн дэнэ:
«Таймыр» лэдокольяо пароходш 

капитанжэ— Б. Барсуков,
«Мурман» лэдокольно пяроходш 

капитанжэ— И. Ф. Котцов,
«Мурманэц» звэробойяо еуднон ва- 

яитанжэ— И. Н. Ульйаяо®,
«Таймыр» лэдокольно пароходышто 

эвспэдицийын яачальникшэ А. В. 
Остальцэв да пилот—Г. П. Власов. 
Тыдлэч поена нуяым важныштым
10 тӱжэм тэҥгэ овса дэнэ яаградит-

Совэщаньэ большэвистсжий партий- 
ын ишанлэ эргыжэ, калыкын йӧра- 
тымыжэ, чаялэ еовэтовий развэдкын 
вуйлатышыжэ Н. И. ЙэжОв йолташ- 
лан да совэт правитэльствш глава- 
жэ, Сталин йолташын ишанлэ еорат- 
никшэ В. М. Молотов йолташлан еа- 
ламлымэ тэлэграммым колтэн.

Совэщаньыя участникшэ*влак 20

моральнэ - политичэокий шотышто 
йэдиный улмышт нэргэн ойла. Вара- 
жым тудо калыкын тушманжэ-вла- 
кым разоблачитлымаште партий дэн 
правитэльствш, еовэтовий

ройло папанинэц-влаклая еаламлымэ 
тэлэграммым колтэн.

22 мартыштат прэнийак кайэн шо- 
гэн. Эр засэданьыштэ Свэрдловсвий

выя да пӱтынь совэт валшьтн куто Оолисполвом прэдсэдатэльын обазап

тэш опэра дэн балэт тэатрыште «Под 
пятая целина» опэрым ончэяыт.

23 мартэш каетэнэ етахановэц- 
влакын областной еовэщаньышт пэ* 
тыралтэ. Совэщаньэ Свердловский 
областьысэ чыла жолхозниж, колхоз
ница, МТС пашайэҥ--влаж дэжэ обра- 
щаньым приниматлэн.

Йал оэвнпьж етИЯновэц-влакын •бямтной еовзщанььштьш участии» ив-апан пурлашиэ) =̂ 1. ^
БетуКввв— Пэрмэ район, ИНРД яӱивш нолхоэын лоплнчив озанлымиын аа ймэнад
пяйли «КоашыЙ яаотиаан» колхоеын прэзэ ончышыжо, Рудакова Аньа,— ӧрда МТС ын кемМгоьоржо де ордэнан 
Ӓ  округ, Йуеьвв рвйоные. «Заря б ,„щого» нелхоэын еНена М »
жэ.

«Таймыр», «Мурмая», «Мурманэц», 
«Ермак» еудно-влакын эвипажшэ дэя 
экспэдиционно еоетавшэ гыч «Кра
сный звезда» ордэн дэнэ 16 йэҥгым, 
«Трудовой Йошкар знамӓ» ордэн дэнэ
31 йэҥым, «Знав почета» ордэя дэиэ 
56 йэҥым яаградитлымэ.

«Таймыр», «Мурман» да эвэробой* 
но «Мурманэц» еудноя еудоной дэн 
эвс-пэдиционно еоетавшылан вум ты- 
лызаш польаряэ ожлад жугытан овса 
прэмийым пумо.

«Ермак» лэдоволын эжипажшэ дэн 
эвспэдиционно еоетавшылан тшызага 
польарнэ оклад жугытан океа прэ- 
мийым пумо.,

Ийын коштшо «Сэвэрный польус» 
етанцым йамдшымаште да организо- 
ватлымаштэ отличнэ ыштымыштлан 
общэствэннэ питаньш инжэнержэ- 
влак институтын дирэкторжо— М. Ф. 
Бэлъаковым да сяарӓясэньэ конструк- 
тор-ияжэньэр— Ӓ. Н. Польаковым 
(«Каучук» завод) «Трудовой Йошкар 
знамӓ» ордэн данэ наградитлымэ.

Ты пашаланаж «Знак почета» ор- 
дан дэне 14 йэҥым награзитлше.

(ФАСС гыч),

Оаи пашалан ий йада 
прамийьт налаш

Ӓчвд- еэлаштэ Орджониввдмлӱ- 
мэш колхозышто Новожилова На- 
тальа Сэргэйэвна, 50 вйаш шоҥго 
ӱдрамаш, ударница лийын пашам 
ыштэн шога.

Тудо колхозышко 1934 ийыштэ 
пурэн. Еажнэ ийыштэ колхоз па
шам наш тыршэн ыштэн толеш. 
Ик кэчат пӧртыштӧ огэш кийэ.

Тэнэйэ 359 паша кэчым ыштэн. 
Кажнэ паша кэчыжлан 8 кило
грамм дане шурным налэш.

I Колхое пашам еайын шуктэа 
толмыжлан важвв ийыв тудо прэ- 
мийым валеш.

Ачит район. Афанасннэв.



Партийный илышым кумданрак 
да сайрак волгалтараш

М эм м  элыштэ массын политичэ- 
ский активностьшо кугын нӧлталт- 
маш, у партийный кадр-влакым вы* ] 
двигатлымаш, партийыш у член-вла- 
кым налмаш 1а тыдыя дэяэ кылдалт 
шогышо идэйно-воспитатэльнэ дэн 
массовый организационно-партийный 
пащан сэрйоэно задачыжэ-влак,
В ЕШб) Рӱдӧ Комитэтын йанварский 
Плэнумжын ончыктымо йоҥылыш- 
влакым тӧрлатымэ шотышто партий" 
ный органиэапэ-влакын кизыт наҥ- 
гайэн шогымо куго пашашт— тыдэ 
чылажат совэтский пэчатьышт® пар' 
тийный илышым тичмашын волгалта- 
рэн шогымым трэбытла.

Коммунист-влакым партий гычлук- 
ыо годым йоҥылыш-влак да лукмо 
Ёэҥ-влакын апэллапышт дэка фор- 
мально-бӱрократичэский отношэяьэ 
лиймэ дэнэ партийный паша-н серйоз- 
ио ситыдымашыжэ-влакым партий 
Рӱдӧ Комитэтын йанварский Плэнум* 
жо почыя пуэн ильэ. Ты ситыдымаш- 
влак йатыр таҥытышкэн тыдын дэ- 
нат умландаралтэш: пэчать йатыр 
партийный оргамшпэ-влалын ышты
мэ куго бэзобразий-влак воктэч ко- 
раҥ кайэн, маскироватлалтшэ туш* 
манын наҥгайэя шогымо шакшэ паг 
шажым ужын кэ'ртыя огыл. Пэш шу- 
ко вэрлаштэ газэт-влак партий гыч 
нэправильнэ лукмо йэҥ^влакын сиг- 
налышт дэкэ кугын равнодушно ол- 
чэныт. тылэч утларакат, чӱчкыдынак 
поена газэт-влак чэетнэ йэҥ-вла-к 
ӱмбакэ клэвэтам кышкаш шкэныш- 
тын етранипыштым пуэн шогэныт. *

Па-ртиЙ Рӱдӧ Комитэтын йаявар" 
екий Плэнукжо партийный организа- 
пэ-влак ончылан пэшак важнэ зада* 
чэ-влакым шындыш. Партийный пэ- 
чатьын, рӱдӧ газэт гыч тӱҥалын за
вод газэт мартэ, рольжо тыштэ улэш—  
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт Плэнумын пун* 
чалмутшым тайныдэ шуктэн шогымым
влак шкэ ЁОҤЫЛЫШЫШТЫМ 
латаш, кӧм нуно клэвэтатлэныт, ком 
основаньыдэ шӱктэн лӱмжым волте- 
ныт, жуным рэабилитироватлаш тий- 
ыш ильыч. Пэчать апэлльапэ ончы- 
маш кайэн шогымым эекэраш, пар* 
тииный организацэ-влакын шкэ па- 
шаштым кузэ пэрэстроитлымыштым, 
партийный вуйлатышэ-влалын комму* 
нист-вла-к дэкэ индизидуальнэ, дифэ* 
рэнпированнэ подходым пашаштак 
кузэ шуктэн шогымыштым эекэраш 
тийыш ильэ. Газэт-влак клэвэтник* 
влакым, карйэрист-влакым заклэй- 
митлаш тийыш улыт. Шкэныштын ты 
вак обӓзанностьыштым пэш шуко 
газэт-влак альэ огыт шукто йа ӱм- 
бач гыша шуктат.

Партий Рӱдӧ Комитэт ты кечыла- 
штэ палэмдыш: «Звезда» (Бэлорус* 
еий компартий ЦК’ая органжэ), «Со
ветская Белоруссия», «Уральский ра
бочий» газэтлаштэ партийный ильг 
шым систэмдэгэчэ да ӱмбач гына 
волгалтаралтэш. Тьцэ ВИП(б) Рӱдӧ 
Колитэтын йанварский Плэнумжын 
рэшэньыжэ-влакым шуктымо шотыш- 
то партийный организапэ-влакын па- 
шаштым вигак еитыдымын волгалта- 
рымашын примэрыштыжэ путырак 
койын шога. Плэнумын пунчалмут- 
шым публиковатлымэ дэч нара йан- 
варь— фэвраль мучко ту ончыктымо 
газэт* влак утларакшым цэнтральнэ 
гаеет-влак гыч ончыл етатьйа-влакым 
да елучайв» аа мэткэ* влакым пэчат- 
лымаш дэнэ чарвэныт.

Партий Рӱдӧ Комитэт шуко мОдо 
гаэгглаштат партийный илышым пу- 
шыкыдын волгалтарымым палэмда. 
Ты вигак нэнормальнэ положэньылан 
мучашым пышташ кӱлэш! ВКП(б) 
Рӱдӧ Комитэт рэспубликанский, край- 
эюЗ да областной газэтлашкэ «Пар* 
тнйный илыш» манмэ постойаянэ от- 
дэлым пурташ пуячалы-н. Тыштэ 
партийный илыш вопрос шотышто 
«татьйам, эамэткым еэрэл шогышо 
аэто-р лийыи областной, районный да 
мэовой партийный активыя г а т -

лапггэ эрэак участвоватлэн шогы* 
мыжым нацкомпартий Рӱдӧ Коми- 
тэт-влак, крайком дэн обком'влак 
обэспэчитлаш тийыш улыт.

Рӱдӧ Комитэтын пунчалмутшо пар
тийный организацэ-влакын чыла 
вуйлатышышт ӱмбакэ, мэмнан газэт- 
влакын чыла рэдакторышт ӱмба-кэ 
пэш куго обӓзаиностьым пыпгга. Ку- 
до газэт'влажын етраницыштышт пар
тийный тьэматика огэш пурталт гын, 
ты газэт-влакын рэдакторыштлан по- 
енак еарйозно шояалтыман. Вэт пар
тийный илышым волгалтарымашкэ 
айда йӧра манын ончышо рэда.кторььм 
газэтыи большэв-истский вуйлатышы* 
жлан чотлаш огэш лий.

Партийный илышым волгалтары- 
маштэ тӱҥ еитыдымашыжэ, тыды- 
жэ йатыр газэтлаштат уло, —  тытэ 
партийный тьэмам ӱмбачьм шаблон* 
но ончымаш. Замэткын еодэржаньыш- 
тыжэ, тудым еэрымэ йылмы-штэ ша
блон. Критикыштэ шаблон да ӱмбач 
гына ыштымаш. Шуэн огыл тыгат 
лийэш: газэт тыдэ альэ вас паша* 
йэҥын, партийный оргаяизапэ илы- 
шын тыдэ альэ вэе еитыдымашыжым 
критиковатла, а мо вэрч да молая 
критиковатлымыжым шкат огэш шия- 
чэ. Пӱйдымылык да чы-я болыпэ- 
вистский еамо-критикэ дэн критикын 
укэлыкшэ тыга-нь газэтлаштэ кычкыр- 
лышэ зам-эткэ-влак дэнэ вашталтал- 
тэш. Мӧҥгэшлат лийэда, кунам га
зет, пашан кӧргыжы-м палэн нал- 
дэак, оргаяизацым мокта, партийный 
вуйлатышылан заслужитлыдымэ ком- 
плимэнт-влакым утыж дэнэ кала- 
скала.

Шаблон да ӱмӧач гына ышты- 
маш— тыдэ йужоик «еобетвэняый» 
дэн «епэпиальный» коррэспондэнт- 
влак могырым партийный илышым 
шинчыдымашын, партийный тьэмым 
еэрымашкэ критичэский огыл, кэл- 
гын огыл ончымашын рэзультатшэ.^иадттгаяцяг

2» «СОЦИАЛИЗМ КОРЖЪ.

1.Ш —чтуруитицддцг-цла-ц.
ЕЛЫШЫН эн еэрйозно* воп-росшо-вла- 
кым кӱртньӧ корно вагон тӧрза гыч 
ончэн волгалтараш тӧчат. Партийный 
организапын илымэ илышыжым еай- 
ын шэкланэн да кэлгын изучатлымэ 
олмэш, йужо коррэспондэнт вэрыштэ 
кӱчык жапышкэн гыиа илымӧҥгав 
ӱмбач гына ыштымэ, кычкырлышэ 
тич выводан етатэйкым сэра. Пар
тийный вопрос-влакым тыгань мэтод 
дэнэ волгалтарымаш куго политичэ- 
екий зийаным конда. Ты нэргэн ойлы- 
мат ок кӱл.

Чыла газэтла-штат лийын толшо 
еитыдымаш— тыдэ партийный илы- 
шым волгалтарымашкэ активым пуш- 
кыдын шупшын шогымаш. Мутлаи, 
«Социалистический Донбасс» газэт 
нзргэн, шолдра промышлэннэ районы- 
ео газэт нэргэн манына. Шахтылаш- 
тэ, прэ-длрийатьылаштэ партийно- 
массовый пашан проблэмыжым эрэак 
вОлгалтарымашым, у партийный каар- 
влакыи пашаштьш, пропагандын, 
агитацыя опытыштым в о.тг алтырз* ма- 
шым, чыла ты вопрос-влакым пар
тийный активын вийжэ дэяэ волгал- 
тарымашым ты газэтыштат от кы- 
чалат, кушто кычалаш кӱлеш? Ты 
газэт почэш ойлаш гын, тьгэ лэк- 
тэш: Донбассыштэ партийный паша

йужгунам арньа дэнэ пыта, моланжэ 
— газэг гы вопрос шотылто арньа 
дэнэ нымомат огэш пэчатлэ.

Доибассын тыганьэ, еорошилоз- 
градский, артэмовский, краматорский 
ганьэ, куго партийный организацыжэ- 
влакыи илышыштым, тӱҥ шоты- 
што, газэтын штатнэ коррэ епоядэят- 
шэ-влак волгалтарат. Ворошиловград 
гыч— штатнэ коррэепондэнт Жэрно- 
вой, Артэмовск гьгч Мэльпэр сэра да 
молат. Мутат укэ, ДонбаесЫн . кэрэк 
кудо парторганизацыштыжат партий
ный вопрос шотышто еэрйозно автор- 
влак муьшын кэртыт. Уло паша, | 
очыний, тыштэ улэш: «Социалисти- | 
чеекий Донбасеын» рэдакцыжэ газэ- 
тыштэ участвоватлаш партийный ак- 
тивым шупшын огэш мошто, тудын 
дэнэ пашам ыштэн огэш мошто, ту- 
дым игнорироватла.

Пэш шуко газэт-влак партийный 
пашаи актуальне, пӱеӧ проблэмыжым 
огӹт та-рватэ манаш лийэш да, еайрак 
елучайжэ годым, нуно партийный 
илышыи поена важнэ йавлэньыжым 
лончылдэак рэгистрироватлат, партий
ный организацэ-адаклан пашам еай- 
эмдаш огыт полшо. Примарлан, у 
партийный кадр-влак нэргэн газэт- 
влак выдвижэиьым рэгистрироват- 
лышэ замэткым гына, но у партий
ный вуйлатышэ-влакын пашаштым, 
нуныя запросыштым, нуныя корны- 
што таҥгал толшо йӧеылык-влакым 
волгалтарышым огыл пэчатлат. ГазэТ- 
влак у пашайэҥ-влаклая конкрэтнэ 
полшымо нэргэн шагал еэрат. Пар
тийный пашан опытшым иктэ-нэсы- 
лан ваш-ваш пумаш, правилэ еэмын, 
укэ, еэрйозно организационно-пар
тийный проблэмым огэш тарваталт. 
Альэ партийнэ п-ропагаидэ вопрос- 
влакым налына. Пролагаядист-влакын 
пашащтым критический волгалта- 
ры-шаш олмэш, пропагандистский
кадр-вла-клаи полшымо олмэш, газэт-лаш!----- ----------------------■ н а м н нту, еадцми, елу чаижэ юдыя," аошгг 
кружок-влакын пашаштым рэгистри- 
роватлымаш кайэн шога. Партийный 
кадр-влакым идэологичэский шуары- 
машын, тэоруэтичэский туныктыма- 
шын еэрйозно вопросшо-влак колышт- 
шо-влакым «овалтымэ» яэргэн мате
матический вывла-дкэ дэяэ да монь 
вашталталтэш. А вэт кэрэк могань 
организацыштат пропагандын пӱеӧ, 
важнэ вопросшо-влак кушкын шуын 
шогат.

Партийный органязацэ-влакын ки- 
дыштышт— газэт-влак— тыдэ еэрйозно 
оружищ пӱтынь пашаштэ вугыи пол- 
шышо. Кӧ тыдым огэш умло гын, кӧ 
партийный илышым газэты-штэ вод- 
галтарымашкэ равнодушно, бэепэчнэ 
онча гын, тыгань партийный вуйла- 
тышын кругозоржо аҥысыр. Партий
ный илышым йаидарыи, тичмашын 
волгалтарэн шогаш газэтлан полшаш, 
организа-цыштэ еамокритикым кумдан 
шарэн колтышашлаи, пӱтынь эл он- 
чылно, кажнэ партийный организацэ 
ончылно шогышо куго политический 
задачэ-влак кӱкшытыш пӱтынь пар
тийный илышым нӧлталшашлая газе
ты,м пайдаланаш— тыдэ кажнэ пар
тийный вуйлатышын обӓзаияостьшо.

(«Правдам» 21 мартысэ ончыл
етатьйажэ).

Хлопокым ыштэн лукмаш кок 
каналан шукэмын

Хлопокым ожяо мылана вес гоеу- [ 
дарствэ-влак гыч кондаш вэрэштын. 
Ынде тыдлан мучаш пышталтын. Ко
кымышо вичийашлык ийлашта мэм- 
яая Ушэмыштына хлопокым ыштэн 
лукмаш кок каналан шукемын. 1936 
ийыштэ хлопок продукпийын а-ртэн 
кушмыжо еӧй дэч ожео жапыштэ чы- 
ла погымо хлопок нарэ лийын. Вӱд 
шавая куштымо районла-штэ хлопо- 
кыя лэктышыжэ кокымышо вичийаш- 
лыкын ийлаштыжэ кок ваяа нары
ла п кугемьга: 1937 ийыштэ ик гек
тар гыз 14,5 зевщ щ ш ! дош  жа-

лылтын. А вӱд шавыдыме -районлаштэ 
гын— 9 ка-налан кугемыя. Ончыл 
озаялыклаштэ да етахановец-влакын 
уча-сткыштышт вӱд шавэя кушты- 
маштэ гэктар гыч 100 цэнтньэр да 
утла-ракымат нальыч.

Тугак еырьйо качестве чотышты- 
леат шуко каналаи еайэмын. Кужо 
йарыман хлопокым оино вас ку-гы- 
жаныш-влак гыч коядалтын. Мэмнан 
колхозна-влав тытай хлопокым ындэ 
шкэат кушташ тӱвчцгивыт,

.(ТАСС),

Улыл-Пардым НСШ’ын 5-шэ классыштыжэ тунэмшэ-влак «Колхозныэ 
ребята» газэтлан еаралтыт. Сӱрэтышта (июла гыч): Иванова Анна, Дми* 
трийэва Анна да письманосэц И. Йэгоров. Фото Тэрэнтьйэвын.

Участныштзм уҥландармаш 
пашам мый кузэ ыштэм

Карший йалыеэ чыла учаетвэ- 
влав гыч 9 №-ан Изэ-Еарший уча- 
еткым мый вуйлатэм, тушто уҥ- 
ландарымаш пашам наҥгайэн шо- 
гэм. Ты участкыштэ чылажэ 17 
еурт. Пэлэ выдалаш школышто 
тунэмшэ-влав вовла гыч И. Ильин 
дэн Е. Сэмойова мыйыв участкыш- 
тэм ыштат.

Мэ кумытын шкэнаа ӱчаствыш- 
тына РСФСР Еонституцым да 
РСФСР Вэрховно Совэтыш еайлымэ 
нэргэн положэньым уҥландары- 
маштэ кизыт вов заньатьым эрта- 
рэпна. Избиратэльнэ закон дэнэ 
волхоз-влав пэш интэрэсоьатлат, 
заньатьэ вунам лийшашым швэ 
йодышт коштыт. Заньатьэ лийшаш 
годым йа тунэмшэ-влак коч, йа 
волхознив-влавлан швэ валаеэм, 
10-15 минут эртымӧҥгӧ участвыеэ 
йэҥ-влав чыланат школыш погы- 
нат.

Заньатьым мый тыгэ эртарэм. 
трш тиак, заиьатьым туҥалмэ годы- 
мав, тӱнчамбал положэеьэ нэргэн, 
Совэт Ушэмысэ и л ы ш  нэргэн, на- 
увын у еэҥымашыжэ-влав да моло 
пэргэнат ойлэм. Варажым эртышэ 
избиратэльнэ кампавьыштэ лийшэ 
еитыдымашым ушэштарэн, кол
хоз илыш нэргэн, колхозышто па
ша кайымэ нэргэн кутырэна. Тыд-

лэч вара тӱҥ матэриалнам тунэм- 
машкэ куенэна.

Заньатьыштэ пэрвоӓ мый ко- 
лыштшо-влавлан уҥландарэн пуэм. 
Уҥландарымэ дэч вара колыштшо- 
влав мом уҥлыдымыштым йодыш- 
тыт, варажым мый вуныа дэч 
йодыштам. Заньатьыштэ карта, 
ехэма, диаграмма дэнэ ончыктэн 
уҥлан-дарэм.

Еолхозник дэн колхознипа-влав 
избиратэльнэ законым уло кумы- 
лыштым пыштэн колыштыт. Из
биратэльнэ законым тунэммашкэ 
эн еайын коштшо да колыштшо 
колхозник-влав: Ваеьуков Моисэй, 
Глазкова Ольга, Васьуков Осий да 
молат.

Тыдлэч поена мэмнан учаеткыш- 
тына заеьатьыш коштын кэртдымэ 
шонто пӧрЙэҥ дэн ӱдрамаш-влак 
улыт. Тыгаиьэ-влав дэкэ портыш- 
кышт мийэн уҥландарэм.

Аштааиовпо пашам уло кумыл 
йӧратэн ыштэм. Ончыкэшыжат ты 
пашам утларак кумдан шарэн кол- 
тэн, ты пашаштэ чыла йӧнымат 
кучылтын, мылам пэнтыдэмдымэ 
учаеткым еайлымашлан еайын йам- 
дылэн шуктэм.

Агитатор М. И. НИКОДАЙЗВ.
Ачит район.

Избиратэльнэ заноным тунэммэ 
36 нружок

Нижяэ-Тагилыя Дзэ-ржипский ра- 
йоныштыжо РСФСР Вэрховно Совз- 
тыш еайлымашлая йамдылалтмаш 
вийаҥдэи колталтын. У-ралвагоязаво- 
дышто 36 кружок ышталтыя. Нуио 
рэсиубликын .избиратэльнэ законжым 
тунеммаш пашам наҥгайэн шогат. 
Кружок-вланым агитатор да ССР 
Ушэм Верховно Совэтыш еайлымаш- 
лан йамдылалтмэ годым агитационно

пашам активна яаҥгайея яюгышо 
агитатор-влак вуйлатэи шогат.

Ӧргаяизованяэ огыл калык кок- 
лаштэ республик Кояституцым да 
еайлыме нергэн Положэньым еайыа- 
рая уҥлаидарышаш вэрч Уралва-гоя- 
заводын парткомжо политик шотышто 
пэҥгыде йолташ-влакым уча т ы 
ла шке ойырэн.

(СвэрдТАСС).

Сталин йолташын 
вашмутшым тунэмыт

Кызганде йалыпгтэ 11 мартэш 
рвэзэ-влакыя погьгнымашышт эрта* 
ралтэ. Тупгго Сталин йолтапгын Ива
нов йолташлан пумо вашмутшым ту- 
яэмыч. Ты погынымаштак шошык 
аҥалая йамдылалтмэ нэргэн ойлалто.

Ив. ПАВЛОВ.

Нолхоз прэдсздатэль- 
влаклан курс

21 мартыштэ Невьйаискыштэ кол
хоз ирэдсе^атэль-влаклан ыштымэ ик 
тылзаш курс пытен. Курсышто 17 
йеҥ туяемыя. Тунемше-вла-к кок- 
лаште вуйлатыме пашашке шогалты- 
мэ кОлхозник-стахановэп^влакат улыт. 
Кизыт районышто тракторист дея кол
хоз бригадир-влак курс пашам ыгь.*.

(СвэрдТАСС).

Джамбулын йубилэйжэ ончылан
Джамбулым мэмяан элна ындэ пеш 

саЙынак шияча. Тудо казах калы- 
кыя мурызыжо. Тудын литератур да
там тӱҥалмыжлан ваш-кэ 75 ий шу- 
эш. Ты орденая мурызын, поетын 
йубилэйжым еаЁыв ваш лийшашлан 
Казахетанш етолицыже Адма-Ата 
яшщ ИШ тй да й о д ы ш т шога.

Писатель, поэт да акын-влак рэе- 
публакыи олаже дэн куго иромыш- 
лэннэ пэнтрлашкэ лэктыт. Тыште ну- 
до Джамбулын творческий коряыжо 
да обшеетвэннэ пашажэ яэргэя докла. 
дым ышташ тӱҥалыт. Каеах кады- 
кын пале акынышт-влав Еарагбайев 
Уму-рзак ден Онгарбайев Утал Джам
бул иэрген мурым йамдылат.



1938 ийыщтэ картопкан лэктышыжым 
кугэмдымэ мэр-влак нэргэн

ССР Ушэм Калык Комиссар-влак Совэшын пунчалмутисо
500 гэктарЙатыр юбласть-ввлав — Чэльабин- 

юкий, Свердловский, Сталинградовий, 
-Рюстовювий, тугак УССР’сэ Дюиэивий, 
Днэирюпэтровсвий, Нивюлайэвсвий, 
Одэссвий юблають-'влак, Краснодарский, 
Дальнэ-Востотаый край-влав, Крым 
АССР да йужюак мюло область дм 
край-влак проиаводствэннэ да урлы- 
каш вартодва шотышто швэныштын 
иотрэбностьыштым вэрысэ вӱдымо дэ- 
нэ обэслэчитлаш чыла йӧнышт улмо 
ӱмбачат, вартопвам ты мартэнат мо- 
ло край, юбласть да рэспублив-влав 
гыч вондат. Тыдым ССР Ушэм СНК 
сагав тӱсаш лийдымылан чотла.

Область гыч облаютьыш вартолвам 
шулшывтымо нымо дэнэ одравдат- 
лалтдымэ тыганьэ правтивыя пыта- 
раш да ва-ртолва шотышто потрэбно- 
стьым вэрлапггэ вӱдымо да йамдылы- 
мэ дэнэ юбэюлэчитлаш вӱлэш, малый 
ССР Ушэм СНК чотла.

Тыганьэ тӱсаш лийдымашлыж люлю- 
жэньэ картопка культурым атыланда- 
рымаштэ зэмэльнэ юрган-влакыа па
шам пэшав ситыдымашын ышты- 
мыштлан вӧра да вэрысэ совэтский, 
лартийнэ юргаяазацэ-влав могырым 
юитышын вниманье лийдымылал ли- 
йын. Тыдэ тыдын дэнэ пюдтвэрждат- 
лалтэш: картопкан ковла лэктышыжэ 
альэ ӱлыш лийынак кюдын шога (нэ- 
.чэрнозьомно лолосаштэ 100— 120 
цэнтньэр да улгамын йужный дэн 
йуго-восточио областьлаштыжэ 45-55 
цэнтньэр).

Тыдым ончэн, ООР Ушэм Калыв Кю- 
лисюар-влак Совэт пунчалэш:

1. 1939 ийысэ урожай гыч тӱҥа- 
дын вартопкам кӱртньӧ ворно дэнэ 
ав область гыч вэю оюластьыш кэрэк 
моганьэ шулшыктэн кюндымашым ча- 
раш.

2. ОСР Ушэм Наркомзэмым, сюйуз- 
ло дэн автономно рэспублив-влавыл 
оовнарвомыштым, крайэвой дэн 'об
ластной ислолвом-влакым обӓзатлаш: 
ССР Ушэм мучко 6 миллион 708 тӱ- 
жэмат 600 гэктар размэран 1938 
ийлан уютанювитлымэ вартопка вӱды- 
маш государствэннэ лланым тэмыма 
шым юбэспэчитлаш. Тыдлан вӱдыма- 
шым вэрыюэ вартопка рэсурс дэнэ 
обэспэчатлаш чыла мэрымат ышташ.

3. Картопкан лэктышыжым кугьш 
налшашлал, ончыл колхоз-влакын 
опытышт дэнэ кэлыштарэн, колхоз- 
влавлан рэвомэндюватлаш:

а) вартопва вӱдымашыжэ улан 
аолэводчэский бригадэ-влав вӧргыштӧ 
постойаннэ звэна-влавым оргаяизо- 
ватлаш, ты звэна-влаклан картошкам 
вӱдымӧ площадьым яаша сэзон муч 
кылан пэвггыдэмдаш;

б) картопкам гэктар гыч план дэч 
артыкшым налмэ важнэ тоннылан 
5-7 паша вэчым звэна-влавлан ӱстк- 
рэн тӱлымалгам ышташ;

в) вартолвам вартопвалан эн юай 
вэлшышэ ирэдшэствэнлив почэш 
шындаш;

г) картопкам шындышаш аЕашкэ 
найзом дэн моло органичэский удо- 
брэньэ-влакым нэчэрнозьюмно полоса 
районлаштэ шагал гыч гэвтарлан 
30-40 тонным да йужный райОн- 
лаштэ 15-20 тонным лувташ, тугав 
верласэ тӱрлӧ удобрэньэ-влавымат 
(ломыжым, торфым да моль) вучыл- 
таш;

д) шындышашлан вигэжымав таза 
картолкам гьтна пэш сайыа ойырэн 
налаш;

е) йаровизированнэ посадочно ма
териал дэнэ вартодка шындымашым 
кумдая илышыш пуртэн шогаш;

ж) вартолва шындымашым пэш 
кӱчыв жапыштэ эртараш, вартопкан 
лэвташ тӱҥалмыжэ годымав обӓза- 
тэльнэ тырмалаш, сомлымаш дэнэ 
мэждурьаднэ обработкам шагал гыч 
3-4 ваяа эртараш;

з) вартопва лувмю годым йоммашы- 
же ыяжэ лай маныл, лувмо дэч вара 
тырмалымаш дан вуралмашым эрта- 
раш:

4. Лувмо вартюдва гыч 10-15 шро-
цэнтшым, тудым лукташ тӱҥалмэ го-

туральнэ аванюироватлымашым эрта- 
раш колхоз дравлэньэ-влавлан разрэ- 
шитлаш.

5. Пасу паша сэзонлан 1938 ий 
15 май дэч вараш коддэ вартолкам 
шындымэ 4 тӱжэм машинам лукма- 
шым да колтымашым обэспэчитлаш 
Наркюммашым (Главсэльмашым) обӓ- 
затлаш.

6. Кукшо ийгэчая йужный об- 
ластьлаштэ картопкая мӧвпгэштмашы- 
жэ дэяэ кучэдалшашлан да таза шыя- 
дышаш матэриалым налшашлан 1938 
ий кэвгэжым картолкам шындымэ 
планым тыгай кугыт дэнэ ышташ:

УССР мучко — 40.000 гэвтар
ТУ ШОТЫШТО:

Дюнэцкий
юбластьыштэ — 9.000 »
Днэлрюпэтрювовий
областьыштэ 10.000 »
Николайэвювиӓ
облаютьыштэ — 8.000 »
Ӧдэсюкий
областьыштэ — 10.000 »
АМССР’ыштэ — 3.000 »
РСФСР мучко — 9.300 »

ТУ ШОТЬМиТО:
Орэнбургский -
областьыштэ — 400 »
Саратовский
областьыштэ — 900 ».
Нэмлэв Пювюлжьйэ

АСОР’ыштэ
Сталинградский
областьыштэ
Ростовский
облаютьыштэ
Краюяодарсвий
крайыштэ

враиыштэ
Крым
АССР’ыштэ

1.800

—  2.000  » 

—  1.000  » 

1 .200  »1

— 1.500
7. ОС-Р Ушэм Совнаркомыл 1938 

ийлан устанювитлымэ сортовюй кар- 
топка вӱдымо планым тэмышашлан 
да мучко сортовой вӱдымашкэ вашкэ 
куснышашлан:

а) колхюз дэл колхоз-влак ковлаштэ 
рӓдЮвой картонка дэнэ сортовой вар- 
толкам шошым вашталтымашым, кол
хоз дэн колхознив-влав дэч сортовой 
вартопвам овюала лалмашым оргаяи- 
зоватлымэ дэяэ, тугав влубнэвюй от- 
борым вумдан эратырмэ дэнэ ююрто- 
вой кАртопкан улшо чыла рэюурсы- 
жым вӱдымашлан пайдаланаш;

б) 1938 ийыпггэ вэс областьлӓ 
гыч шулшывтан воядымо сортовой 
вартодвам совхоз дэн волхоз-влакын 
сэмэннюй участвыштышт вӱдымаш- 
лал гыла лайлаш;

в) завупочно да заготювитэльнэ 
ав-влав дэкэ 1938 ийыштэ вартол- 
вая тыгальэ сюртшо-влавлая надбав- 
вым ышташ;

ВАШКЭ ШУШО СТОЛОВОЙ СОРТ 'ВЛАН:
«Ранняя рюза»,
«Эпивур», . ..
8670 Л1-ан фитофтороустойчивый }Чыла райомяӒИтаг. 
сорт,
Унивэрсальный сорт «Лорх».

РАН0УСТ0ЙНИ8ЫЙ СОРТ-ВЛАН.

ТЭХНИЧЭСНИЙ СОРТ-ВЛАН:
«Вольтмая», '
«Силезия».

«Сорп и молот»

Полраничнэ полосан райюллаштэ— 
УССР, БССР, Карэльовий АСОР, ДМ, 
Ланинградокий дэн Каланинювий об- 
лаютьлаштэ.

Крахмало-латючло завюд-влак вут- 
лаштэ — Йарославский, Разанский, 
Гюрьковский, Орловский, Тамбовский 
областьлаштэ, Татарский дэн Чуваш

ский АСОР’лаштэ.
Ивановский, йарославский, Куйбы- 

шэвский да Разанский областьлаштэ.
Тамбовский облаютьыштэ.

Манчаж МТС’ын контрольный сэмзнной лабораторийыштытэ урлыка* 
шын качэствыжым кокымышо кана провэратлымаш. Сӱрэтыштэ: шолаш- 
тэ— лаборант Бунакова да пурлаштэ — контрольный сэмэнной лаборато* 
рийын вуйлатышыжэ Худанина йолташ-влан урльташын чисталыкшым 
провэратлат. | Фото Тэрэнтьйэвын.

Шурным кӱчык жапыштэ 
кырэн пытараш

Облислолвомын XIII плэнумжын 
пунчалмутыштыжо шурно кыры- 
машым кӱчык жапыштэ кырэн пы- 
тараш кӱшталтын. Но Ачит райо- 
нысо марий колхоз-влак, «Ужара» 
дэн «Йошкар макэ» дэч поена, ты 
пашам альат шуйэн шогат. Тэвэ 
«Арий» колхозышто 70 каван, 
«Марий» колхозышто 130 гэктар 
кырышаш шурно шинча. Тугак «У 
корно» дэн «Верный луть» колхоз- 
влакат кырэн ижэ пытарат.

Пашаштэ тыгай йуватылмаш 
дисциплин укэ дэнэ умландарал- 
тэш. Мутлан, «Арий» колхозышто 
кыраш тарванаш тӱҥалытат 12 
чао мартэ погынат, а йужо кэчыш- 
тыжэ погынэн шуын огыт кэрт. 
Пашашкэ лэвмэ дэч ончыч колхоз- 
ник-влак правлэньышкэ погынатда 
тушто тӱрлӧ воп-рос-влакым рэ- 
шитлэн шинчат. Бригадир-влак 
колхозник-влак коклаштэ уҥлан- 
дарымэ пашам наитайымэ олмэш 
актым еэрымэ дэнэ да тарлымэ дэ- 
нэ лӱдыктылыт.

Тугак «Марий» колхозыштат па

ша дисциплин лушкыдо. Бригадвр- 
влак колхозник-влакым пашашкэ 
огыт организоватлэ.

«Ужара» дэн «Йошкар макэ» 
колхоз-влак шурныштым кырэн 
пытарышт. Тыштэ волхозник-влак 
рӱж пижын уло шурным вылатыш 
чумырэн оптышт. Кизыт ты вол- 
хоз-влакыштэ доходым пайлат.

Кырымашым шуйымаш тыдэ ур* 
лыкаш оптымым па колхозын до- 
ходшым пӧлымашым чаравлвн 
шога.

Тыдын дэнэ пырльак клэвэр кы
рымаш организоватлалтын огыл. 
«У корно» пэн «Верный путь» кол
хозын 4 гэктар клэвэрышт вы- 
ралтдэ вийа. Тыдыжэ клэвэр нӧш- 
мым урлыклан еитарэн пыттымым 
моткочак чараклэн шога. Ты па- 
шаштэ йуватылмашым чыташ огэш 
лий. Колхоз вуйлатышэ-влавлан 
иктым мондаш огэш кӱл: кырыма- 
шым гауйэн шогымаш—тыпэ шо- 
шым аҥалан йамдылалтмаштв я ш  
куго чарак улэш.

ВАСИЛЬЙЭВ.

НАДБАВНЫН НУГЫШТЫМ ОПРЭДЭЛИТЛАШ:
Пэрвюй ватэгюрий дэяэ заготова- 

тэльнэ ав дэкэ 10 дрюцэят да заку- 
почяю ав девэ 5 ороцэнт.

Ковымышо ватвгорий дэяэ загото- 
витэльлэ ав дэвэ 5 ароцэнт да зму- 
почно ак давэ 3 дрюцэлт.

8. УССР, БССР,
АССР’ын юовнарвомыштым, Дальлэ- 
вюсточно врайын, Лэнилградсвий дал 
Калининский область-влалыя непол
но мыштым обӓзатлаш: лограшачнэ 
полоса райюнлаштэ равюуютойчивый 
еортал картЮдвам сплошной вӱды- 
машкэ куюнымашым 2-3 айыштэ обзе- 
пэчитлаш.

Погранична пюлюеаеэ волхюз дэн 
колхюзлнв-влавлан вӱдымӧ равоуетой- 
чивый картюгава гыч государствышвэ 
ва-ртопвам обӓзатэльнэ лумо льгото 
нормым райюнно нормын лэлыжэ ву- 
гыт дэнэ ышташ.

9. СОР Ушэм Нарвомзэмым, еойуз- 
но дел автономно рэслублив-влавын 
еювнарвюмыштым, юрайэвой дэн об
ластной аслолвюм-влакым обӓзатлаш: 
йужный дэн йугю-восточно врай, об
ласть да рэспубливлалгтэ 30 март 
дэч вараш водэ да моло районлаштэ
10 апрэльлал важнэ район дэн вол- 
хозлан кэлыштарэл вартол-вал лэкты- 
шыжым вугэмдымэ шотышто дравти- 
чэсвий мэролрийатьэ-вла-вым разраба- 
тыватлаш, ты мэроприйатьэ-влавым 
кюлхоз-вла-кыштэ агрОном-влав дэнэ 
пырльа каҥашаш да разрабатыват- 
лымэ мэрОприйатьэ-влакым пӱтыяьэв 
илышыш пуртымашым юбэспэчитлаш.

10. Ты лулчалмутым шувтыма- 
шым эрэав эюЕэрэн шогаш ССР Ушэм 
СНК пэлэнсэ Совэтсмй Контрольна 
Комассыжлаа вӱшташ.

Ты ппшымэ задаче-мавым разрэ̂
шитлымашлан вуго значэяьым пуэи, 

Н»-'ССР Ушэх ОН» т т »  «ветоиӓ ор-

ганазалэ, зэмэльнэ орган, МТС дэл 
еовхюз дирэвтар^влав дэчын вартол- 
вам шындымэ шотышто, тудым он- 
чымо да урожайжым погэн налмэ шо- 
тышто лашам вэчын юлэративнэ вуй- 
латен шюгымашым трэбытла.

ССР Ушзм Налык Номиссар-влак 
Совэтьт прэдсэдатэльжэ

В. МОЛОТОВ.
ССР Ушэм СНК’ын управдэлжэ

Н. ПЭТРУНИЧЭВ

Паша начар

«Марий йал» колхозын колхюимк* 
ша Нендыбайэв Миша антииимтсний 
«право-троцниотский блокым» судит- 
лымэ процэос нэргэн матэриальт оцв.

«У ворно» колхоз шошым аҥа- 
лан йамдылалтын шуын огыл, ки- 
зыт 15 гэктар гыч кырышаш уло. 
Колхозын доходшым пӧлалтын 
огыл. Колхозын идалыкаш отчот- 
шым рэвизионло комис-сэ дэч пое
на» ыштэныт, рэвизионно комисеэ 
шкэ пашажым альат пытарэн огыл.

Колхозышто йал озанлык ин- 
вэнтарь-влакым рэмонтироватлы- 
машым пытарлтын огыл. Трактор- 
но отрьадлан вагоным ышташ 
тӱҥалаш огытат шоналтэ. Прицэл- 
ка-влан укэ. Сбруй огэш еитэ.

Тыдын дэнэ пырльак урлыкашым 
йамдылымаштат йатыр еитьпымаш 
уло. Клэвэр нӧшмӧ да йытын 
нӧшмӧ тыяын мартэнат йамдылал- 
тын огыл. Клэвэр альэ каваныштэ 
вэӓэ. Урлыкаш картопкам шӱйыктэ- 
ныт. Сортообмэн пытэн огыл, ки- 
зыт 100 цэнтньэр вашталтышаш 
уло.

Мландым удобритлаш миньэраль 
нэ удобрэньэ-влакым вэват йамды- 
лэн огытыл. Найзомат 415 воз гы- 
на луктылтын. Урлыкашым про- 
травитлаш вэщэство-влакым на- 
лылтын огыл.

Колхоз кадр йамдылымэ пашаш- 
тат вараш кодэш. Бригадирым 
курсышко колтэн огытыл. Йасльэ 
вуйлатышэ, тугак йасльыштэ рвэ- 
зэ-влаклан чикташ вургэм укэ.

МТС’лан тӱлышаш 1200 тэҥгэ. 
Кӱкшӧ шурно лэктыш вэрч вучэ- 
далшашлан колхоз вэе волхоэ дэнэ 
огэш таҥасэ, стахановский эвэаам 
ышташ огытат ушэсптарэ.

Массовый паша йӧршын мотал- 
тын, Свердловский облисполвомьгн 
рэшэньыжым, РСФСР Вэрховно Со- 
вэтыш еайлымэ нэргэн положэпь- 
ым ваҥашэн налын огытыл. Кол- 
хозышто пырдыж газэтым огыт 
лук.

Тугак «Верный путь» колхозыш- 
тат паша тыганьыракак. Крэчувам 
еортироватлэн огытыл. Шож, яикз 
да пуреа кизыт каваныштэ вэлэ. 
Ть? калаеымэ-влак шуктыяымо па- 
шан чылажэ огыл. Шошым аҥа 
кэчын лышэмэш. Тын Йамшлал- 
тын шошым аҥам порын ваш лий- 
йаш ов лий, кӱкшӦ шурно лэктыш 
вэрч вучедалашат мэшатла.

В. ШАМИ.

Ударник Йансыбай 900 пут шурным 
ыштэн нальэ

Мэмнан колхозышто кум брига
да уло. Но тэнэйэ ты бригадэ-влак 
шурным тӱрлын ужашлышт. 2-шо 
дэн 3-шо бригадэ шкэныштын 
участкыштышт шурным еайын уҥ- 
дарымыштлан паша кэчылан 8 ки- 
лограммат 500 грамм дэаэ вальыч. 
А адрвой бригадыа участвыштыжэ 
шурио лэвтыш вемырав лиймн. 
Сандэн» тудо шурным 7 килограм
ме! 500 грамм двн» аадьэ.

3-шо бригадын ударникшэ Й «- 
лайэв Йансыбай йэшыжэ дэнэ 1700 
паша кэчым ыштэн. Тыпарэ паша 
вэчыжлан 14 тӱжэм 450 вило- 
грамм. вэе еэмыяжэ, 900 пут утла 
шурным нальэ. Ш. МИКАЛЭ.

«У виЙ» волховӱ 
Йавау! райов.
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Фэрмылаштэ вольыклан 
кӱлэш условийым ыштыман
Партий дэн правитэльствэ пӱ- 

тынь элна ончылан куго задачым 
шындышт, тыдэ —  колхозник дэн 
колхозница-влаклан вольыкан ли- 
йашышт тӱрлынат полшаш. Ты 
шотышто куго пашам ышталтын. 
Миллион дэнэ колхозник-влаклан 
ушкалым, прэзым, соснам, шо- 
рыкым да монь льгото дэнэ ужа- 
лалтын. Но ты пашам пӱтыньэк 
шуктышашлан вольык ашнымашым 
кугын нӧлталаш кӱлэш. Вольык- 
ашнымаштэ зоотэхправилам тӱрыс 
шуктэн шогыман. Ты шотышто па
та  йатыр колхоз фэрмылаштэ альэ 
начар шындалтын.

Тэвэ «Йошкар марий» колхозын 
молочно фэрмыжым налына. Тудым 
колхоз прэдсэдатэльын олмэшты- 
шыжэ Комиссаров Николай вуйлата. 
Ты фэрмышкэ зоотэхминимум пур- 
талтынак огыл. Вичаштэ вэнти- 
льаций ышталтын огыл. Пич, ноч- 
ко, лавра, Фэрмэ кӧргӧ вӱдыжгэн, 
парланэн шинча, потолок гыч чар- 
ныдэ вӱд чӱча.

Пукшымо шотымат тӧрлатымаш 
укэ. Ушкал-влакым шӓп кочшы- 
жым ик группо дэнэ, эркын коч- 
шыжым вэс группо дэнэ шогалтымэ 
огыл. Сандэнэ шаплын кочшыжо 
воктэн шогышо ушкалын ужашы- 
жымат кочкын пытара. Вольыклан 
кургым ситарэн кондэн огыт шого. 
Йзэ прэзэ-влаклан чодра шудым 
пуат.

Фэрмэ орол-влаклан* условийым 
ыштымэ огыл. Нуно изэ гына мон-

ча ганьэ кудышто илат. Туштак 
лу нарэ прэзым шогыктат. Туштат 
пич, лавра, пурак, шикш.

Сӧсна ашньшэ фэрмыштат (вуй- 
латышыжэ Илькин) тугак ратукэ. 
Сӧсна игэ-влакым изз гына пура 
вичашкэ шын1 пэтырэн шогалтэ- 
ныт. Кубатурыжо кажнэ сӧсна 
игылан 0,65 кубомэтр вэлэ войзэш. 
Сандэнэ туштӧ пэшав пич. 4 сӧс-
II? ЛГЭ КОЛЭН.

Фэрмыштэ сӧсна ончышо-влакын 
илымэ пӧртыштат сӧсна вича дэч 
эртэн огыл. Кушко ит ончал —  
лавра, шӱк, ӱпш, туштак паран- 
влак шогат.

«У илыш» колхозыштат сӧена 
фэрмыштэ садыганьак ситыдымаш- 
влак улыт. Фэрмыштэ вэнтильацв 
улыжав иктэ вэлэ. Пич, лавра.

Но район вуйлатышэ-влак, райзо 
гыч зоотэхник-влак ты фэрмылаш- 
кэ мийэнат тошкалын огыт ул. 
Вольык ашнымэ паша кузэ кайэн 
шогымым огыт шинчэ. Ты ситыды- 
маш-влакым изышланат тӱсаш 
огэш лий. Вольык ашнымэ фэрмы- 
лаштэ кӱлэш порьадкым, зоотэх- 
минимумым пурташ шукэртак жап 
ындэ. Ты пашашкэ партий райяӧм 
ланат вниманьым ойырыман. Во- 
льык ашнымэ пашам вийаҥдымаш 
— тыдэ партийный болыпэвик-вла- 
кынат, бэспартийный болыпэвик- 
влакынат шуктышаш задачышт.

Н. ВАСИЙЭВ.
Арти район.

Колхоз тазартымым вуча
«Луч прожектора» колхозышто овса шкэ назначэньыжэ дэнэ ыш

шуко тусэн вэртдымашлык ганьэ 
осал паша-влав улыт. Шыжым ну- 
рэш вырэн оптымо шурно шыжэ 
йӱрэш да лумэш нӧрэн кылмэн 
шинчын. Урлыкашлан пыштымэ 
ночко шыдаЕ кылат пураштэ кыл- 
мэн шинча. Кэчэ лэвыкташ тӱҥа- 
лэш гын, ты урлыкаш шурно пуж- 
лэн кэртэш.

Шошым аҥалан имньэ-влав йам- 
дэ огыл. ,

Сӧсна ашнымэ фэрмышвэ онча- 
лат гын, нымо порьадкат укэ. Сӧс- 
на-влав шкэныштын игыштлан ло- 
галыт.

Ушвалдымэ волхознив-злавлан 
ушвал налаш манын райфо 5000 
тэнтэ овсам волтэн ильэ. Но ты

вучылталт. Дровин волхознив-вла- 
кым кычкырлэн лӱдыктэн пыта- 
рэн, колхозник-влак пэлэшташат 
лӱдын коштыт.

Колхозник-влаклан больницашкэ 
кайаш имньым огыт пу. 10 мар- 
тыштэ колхозник Волков Алэвсэй 
35 киломэтрым луман кӧма кор- 
нышто больницашкэ йолын толын.

Колхозын уставшым тыгэ осалын 
пудыртымаш —  тыдэ колхозник- 
влакын интэрэсыштлан ваштарэш 
ышталтэш. Тыдлан пэрвойак кол
хоз прэдсэдатэль отвэчатла. Тыдым 
Арти райисполком, райзо 
мом ончэн илат?

И. АПИСАРОВ.
Арти район.

Паша нормым 200 процэнтлан тэмат
Сумса лэсоучасткыштэ кожлам | но, постановко лийэш. Кожла ру- 

руышо Михайлов Николай паша, ышо-^лав йара жапыштым сайын
яормым кэчын 200 процэнтлан тэ- 
ма. Тыштэ культур пашамат са- 
йын шындалтын. Канымэ кэчын ки-

эртарат.

Озорнин.

«Мармй йал» колхозын (Манчаж район) 3-шо бриггдыжын коньухшо 
Мишкин Микиш— сай коньух-стахановэц. Пашам сайын ыштымыжлан кок 
иана прэмироватлалтын. Тудын оняымо имьнэ-влак кзрэк кунамат таза, 
чиста улыт. Сӱрэтыштз: Мишкин йолташ имньым эрыкта.

Фото Тэрантьйэвын.

Сӱрэтыштэ: матэжник-влакын « Балэарэс» крэйсэрЫштым лудэштар- 
ышэ рэспубликанский миноносэц. (Сойуэфото).

Испаний фронтлаштэ
ЭРВЭЛ (АРАГОН) ФРОНТ

Испаний оборово министэрства 21 
мартыштэ тыш увэртарэн. Астэльсэ- 
«рас могырышкыла (Алькониз дэч вэ- 
чывал вал могырышкыла) рэспубли- 
канэц-влакып линийыштым кӱрлаш 
тӧчэн матэжяик-влак И  танк дашу- 
ко самольот-влак полшымо дэнэ кум 
кана атакым ыштэныт. Ты атаке- 
влакым рэспубликанский войска-влак 
пӱтыньэк чактарэныт. Каланда-Торрэ- 
вэлильа направлэньэ дэнэ матэжник- 
влак рэспубликанэп-влакым ик муна- 
рылан чактарэныт. Но рэвпублика- 
иэц-влак вийын контратакым ыштэн 
матэжник-влакым моҥгэш налин ву-

далтэяыт. Вальдаальгорф сэкторышто 
паш чот крэдалмаш лийын, Республи
канский вОйска-влак шогымо распо- 
ложвньыште яымогаяь вашталтмашат 
лийын огыл.

РУДӦ ФРОНТ
Эспань агентства увэртарыма гыч, 

21 мартыштэ рэспубликаяец-влак мӓ- 
тэжник-влакын позицышт ваштарэш 
уепэшньгй вылазшм ыштэныт. Сады- 
гэ Мадрид дэч сэвэро-запад могырыш- 
кыла матежник-влакым чактарымэ. 
Ты йомдарымэ тэрриторийыштым ма- 
тежник-влак мӧҥгэш пӦрылташ тӧ- 
чэн ала муяар часышкэн крэдалыныт. 
Но чыла точымыштат йараш кодын.

Китай войска- 
влакьш куго 
сэҥымашышт

Таньцзин-Пӱкоус кӱртньӧ жорны-со 
фронтам командоватлышэ тенэрал Ли 
Цзуя-жэнь телеграф дэнэ тыгэ уюар- 
тарен: Шаяьдуя провинцышта дай- 
ствоюатлыштэ 10 тӱжам йэҤая йашш- 
скиӓ войска-влакым китай войска- 
влак кугын сеҥэныт. Китайский вой- 
ска-влак данэ кыран шалатымэ йапоя- 
скиЙ войска-влак рӓтсыз кудалтэн 
куржыт. Китай войска-влак север мо- 
гырышко яаступатлэн шогат. 18 мар- 
тыштэ китай войска-влак Тантоуч- 
жэя дэке (Лияь-И дэчын 30 шло- 
мэтр север могырышкыла) толын 
шуьшыт. Линь-И райо-ным йапояский 
воиска-влак дэчын пӱтыньэк арык- 
талтын. Крэдалмэ годым китай вой' 
ска-влак йапонэц-влак деч шуко вой
эннэ снарьаженьым авырэн налыны .̂

Китай войска-влакын ты сеҥыма- 
шыштлан куго партизаяский отрьад- 
влаж кугын полшэныт. Ты отрьад- 
влак Шаяьдун таровинцэ кумдыкэш 
действоватлат.

Литва польский ультиматумым 
приниматлэн

Литовский телэграфнэ агентстве 19 
мартышта тыгэ увертарэн: «Чыла 
обстойатэльствым шотыш налыя, ли
товский правитэльстве польский пра
вительств ыя трабованьыжым шукташ 
да Литва ден Польшо коклашта ди* 
пломатичэский отношэньым устано- 
витлаш рэшитлэн. Таллияыштэ Литва

границышкэ кугын ©ойскам чумыран. 
Литовский правитэль ствэ польский 
ультиматумым отклонитла гын, ту 
войска-влак тунамак Литван столи- 
цышкыжа Каунас (Ковяо) ола дэкэ 
наступатлэя шэҥын пураш шонэпыт. 
Тыге польский правитэльствын лӱ- 
дыктэя сӧрымыжӧ дэна, войеннэ вий

дан Польшыя посланникышт-влак тӹ польский могЫрышто утларак л и й м е 

шотышто тачэ кэчывалым ваш-ваш ' дэнэ да международно осложнэнье 
нотым пуэденыт». ынжа лий манын, л и т о в с к и й  прави-

Французский газэт-влак увертары-, тэльствэ ты ультиматумым принимат- 
ма гыч, польский дипломатический лэн-
миссий Кауяасыште, литовский мис
сий Баршавыштэ 31 мартыштэ по- 
чылтэш.

Польский правительстве ультима- 
тумым пумыжо годым, литовский

ЛИГА НАЦИЙЫШ ГЭРМАНИЙЬЖ 
УВЭРТАРЫМЫЖЭ

Германский правитэльствэ Лига на
ций сэкретариатлая тыге увэртарэя: 
«германский государствӹн составыш- 
кыжэ ушымылая лийыя, Австрий 
Лига нацийЫй члэяжа лийын шогы- 
мыжым чарныш».

1300 граиман шӧртьнӧ 
самородок

Сосьва эҥэр йогынышто 
Заозьо-рский прииск управлэнье) па- 
шазэ-влак бригадэ шӧртньӧ самород
ным мумыпгт нарган 21 мартыштэ 
Уралзолото трестыш увертарэяыт. 
Шӧртньӧ кандарын яалгытшэ 1300 
грамм. Шӧртяьым государствылая 
пуаяыт.

Ик сӧмӓ 21 игым 
игылэн

Мэинан «Пэлэдыш* колхозын 
сӧсна ашнымэ фэрмыштыжэ ик 
сӧсна 21 игым, а вэсыжэ 17 игым 
игылэн. Ты кокла гыч ик игыжэ 
вэлэ колэн. Молыжо вигэнат таза 
улыт.

Иванова Райя.
Арти район, Погышаул.

Но польский правитэльствэ ты ди- 
пломатичэский отнршаньым устано- 
1витлыме денэ гына ынэж чаряэ. 
Иностраннэ газэт-влакыв увэртары- 
мышт гыч пале, польский правитель* 
ствэ ты дипломатичэский отношенье 
ыштымэ ощкылым Литва ӱмбакэ ум- 
бакыжат тэмден шогаш кучылташ 
шона.

Польско-литовский границышке 
кондымо войска-влакын Вильно олаш* 
тэ 20 мартыштэ демоястративнэ па- 
радышт лийыя.

Виленский кӱртньӧ корно управ- 
лэнье Литва дан Польшо коклаштэ 
кӱртньӧ корно сообщэньым устано* 
витлаш вашкея йамдылкала. А догӧ- 
ворышто ты нарганяымат каласалтыя 
огыл.

ГЭРМАНСКИЙ ПАРОХОД ПУРЭН 
КАЙЭН

Эсьбарга лышнэ (Данийын1 западиа 
пойережийжэ дэнэ) Испаяийыш йай- 
ышэ гармӓнский пароход пудашталтмэ 
дана вӱд йымак волан кайан. Парохо- 
дын лӱмжым огыт каласэ. Официаль
на гэрмаяскйй увэртарымаш гыч, па
роход мянашке логалын пудеш- 
талтын. Туга гынат, шиячан шогышо 
морской круглапгга ишаненак каласат;, 
пароходышто испан матежник-влак- 
лан наҥгайымэ сяарьад дэв патроя- 
влак пудэшталтын, маныт.

(ТӒСС).

ШВЭЙЦАРСКИЙ ПРАВИТЭЛЬ- 
СТВЫН ЗАЙАВЛЭНЬЫЖЭ

Швейцарский правитэльствэ тыгаяь 
зайавлэньым публиковатлен: «Швэй- 
царий шкэнжыя тэрриториальнэ эсэн- 
лыкшым да государствэнне назави си- 
мостьшым кэрек кудо агрессор ваш- 
гарэшат пытартыш вӱр чӱчалтыщ 
марта аралаш тӱҥалэш».

(ТАСС).

США’Н ТЭҤГЫЭ 
СТРОИТЭЛЬСТВЫЖЭ

США прэдставитйль-влакын пала- 
тышт 1 миЛлиардат 121 миллион дол
лар акаш тэҥгыб стрОйтэльстВШ 
прОграммыжым одобритлӓн. Программа 
почэш тэве мо ышталтшашан: кум 
линкор, кок авианосец, 9 крэйсер, 23 
ЭСМИЯЭЦ; 9 подводный лодко, 23 по- 
лышкалышэ судно, тугак 950 . сӓ- 
мольот.

(ТАСС).

Вр. и. о. ответственного редакторе 
А. ЧЕГАЕВ.

Совэтшэ
Осаовиахимы н XII лотэрэй

билэтшэ-влакым рэализоватлаш тӱҥалын 
Модын налшаш наста-впан!

21 «М-1» лэгковоЯ автомобиль, 
184 мотоцикл,
102 радиол,
240 путэшэствий ССР Ушэм 

мучко,
288 фотоаппарат «Лейка» кулэш 

настаж-влакгэ,
720 кавалэрийский ортньэр,

720 вэлосипэд пӧрйэетын да 
ӱдрамашын,

576 вэлосипэд дэтский,
480 сонарзэ пычал,

9600 малокалибэрнэ винтовко, 
240 кӱсэн час,
400 набор тэнислӓн

да щуко моло наста-1лакат.
БИ Л Э Т-В Л А КЫ М О С О АВ И А Х И М Ы Н  ЧЫ Л А РАЙГОРСОВЭТШЭ 

ДА ПЭРВИЧНЭ О РГАН И ЗАЦ Ы Ж Э -ВЛ АК Ш АЛАТАТ.

ОСОАВИАХИМЫН XII ЛОТЭРЭЙ БИЛЭТШЫМ 
ШКАТ НАЛЗА ДА МОЛЫЛАНАТ ШАЛАТЫЗА!

ОСОАВИАХИМЫН ОБЛСОВЭ 7ШЭ.
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