
Цилӓ еӓндӓлйкйщгкаш пролетарцйвлӓ, уш тыа!

Мало-Сундырский сельсоэӧтӹштӹш „Ватага" колхозышты 
„Лени! корны" газетӹн выездной редакции газетшСт

Мытык срокыштсТ Уден патшӓш
1940 ин шошым ӱдӹмӓ-Гмӧй кого акситӹжок тиш-

шеш 1939 ин 1 октябрь-Гтӹ ылеш: вольыклан пук-
тӹлзӹ годшен Йӓмдӹлӓл*; шӹшашлык кормым еитӓ- , , .. .... . . . . . .- тӹннӓ. Но тенге гӹнят,; 
шукЫжымок кӹзӹтӓг щ 
ӹштён шӧктыделна. л  

Шӓмак толшы, кӹзр' 
якте эче ееменӓм полнк- 
йок йӓмдӹлен шоктымы

мӱ—150 килограмм ак; 
тӹ. ТӹНге гӹняг, тш 
иктӹлӓнӓт аккеллӓ анжат. 
Колхозкн председатель се
мена гишӓн шытырланы- 
Дёӓт дӓ акат тумаял. Ма- 
шинӓвлӓн ремонтируймаш 
качеетвы худа. Ӓпшӓтвлӓ 
ремонтым ӹштӹмӹ паштек, 
тӹдӹн качествыжым 
жыдеок иринимаенӹт, 
дӹндонок кӹ зе т  плугы 
шукыжок пыдыргат, пӓ- 
шӓн веремӓм кужын шыв 
шыт.

„Ватага" колхозын еа-

кым йӓмдӹлӹмӹ агыл 
ӹндон кӹзӹт имнивлӓ 

1ла нижесредний упитан- 
нӦстянвлӓ ылыт. Тидӹ са
мой шошым ӱдӹмӓшӹм 
йӹле дӓ уепешо эрт

тормыжлен. 'Шалгӓ 
имнйвлӓм шукы веремӓ кӓ- 
иӹктӓт, пӓшӓшкӹ пӧэдан 
лӓКтӹт. Колхпзышты стен
ной газета вокееок ак лӓк, 
колхозниквйӓ.] колхозный 
пӓшӓ йӹр мобилизуен ак 
шалгы, лжеколхозниквлӓ 
ваштареш ак кредӓл* Стен
ной газета гишӓн правле- 
ни шаналташат монден, 
еедӹндон редколлегижӓт 
уке.

Кӱшнӹ анжыктымы не-
доетаткывлӓм пӹтӓрен, 
шошым ӱдӹмӓшӹм мытык 
ерокышток дӓ цилӓ агро* 
техправилыдон заверщаяш.

ПравленилӓН вниманишнӓ
„Ватага"' колхоз шукы 

пӓшӓжӹдонок районышты- 
яа пачеш крдеш. Ти кол- 
хозыШты трудовой дисцип
линам эче яжонок шӹн- 
ден Шоктымы агыл. Прав- 
лёни ӹшкежӓт ти пӓшӓдон 
яжонок пӓшӓм организуен 
аК шалгы. Колхозниквлӓ 
кышты-шов ӧрдӹштӹ рово- 
таен каштыт.

Тенге гӹнят, колхозын 
правлени иктӹлӓнӓт нима- 
махань мерӓм ак прини- 
майы. Шамак тӧлшы, ти 
Колхозышты 8 колхозник 
кӹзӹт шошым ӱдӹмӓш ве* 
рёмӓн кыШты-шон ӧрдӹш- 

ровотаён каштыт дӓтӹN (Шу,

кыдыжы ӹшке КӸшӓнӸШ'
тӹм темӓш манын, Йыл 
мычкы ӧрдӹж халавлӓш 
торгеяш кыдалыныт. Ӓлга- 
еова Ольга, Сануков Евдо
ким, Семенов Иван, Шимя 
кина Екатерина, Яштаев 
Федор, Я ш т а е в  Иван, 
Скворцов Виктор, Камаев 
Кузьма—нинӹ шошым ӱдӹе 
мӓш пӓшӓ гӹцӧрдӹшкӹ шӹ- 
лӹнӹт, ӹшлӓнӹштӹ рово- 
таен каштыт. Правлени ни 
нӹм цилӓ етатян анжен 
лӓкшӓшлӹк дӓ е-х. артель- 
Ӹн устав еемӹнь мерӓм 
принимайшашлык.

< А. Скворцов.

ЯЖОН
„Ватага" колхозын кӧк- 

ш ы бригадыштыш ' колхоз- 
никвлӓ Сиотанов Павел дӓ 
Кринев Александор ӹшке 
пӓшӓштӹм яжон выполня- 
ят. 4 май гӹц 6 май якте: 
4 гектарым перекрестны

1т............-
2 бригадын колхозник-

влӓ ШирӧмӓШТӓТ качествен
но ровотаят. 3 звеноштыш 
Осипова Варвара дӓ 1 зве 
ноштыш Соколова Мария 
ӹшке пӓшӓ нормыштым 
утыдон выполняят, пӓшӓш- 
кӹ сек ирӹ лӓктӹт.

/

„1Ц лет Октября* 
колхоз ӱден пӹтӓрен
„11 лет Октября" колхоз 

Владимирский сельсовет) 
шошым ӱдӹмӓшеш по-боль
шевистски Йӓмдӹлӓлтӹн. 
Шошым ӱдӹмӓшӹн значе- 
нижӹм колхозниквлӓлӓн 
я Жӧц ыц|4ллдар^в, ^шӧку ы*.\-ИвЬ
Сӧвый пЯшӓм систематиче
ски виден шалгымат, соц
соревновании дӓ стаханов
ский движеним кӹмдан шӓ- 
рен колтымат, „11 лет Ок- 

колхоз шошым ӱдӹ- 
мӓш пӓшӓшкӓт дружнан 
пижӹ дӓ тӹдӹм успешно 
заверщайӹш-Э маеш цилӓ 
яровой культургеок ӱден 
пӹтӓрӹш, цилӓжӹ 86,07 гам

Ӱдӹмӓш качество яжо дӓ 
цилӓ агротехнический пра- 
вилым еоблюдаймы, тен- 
геок ӱдӹшӓшлык участкы- 
влӓштӹ почвым яжон йӓм- 
дӹлӹмӹ ылын, вырлыкым 
химический способдоН про
травливай мы. .

Шошым ӱдӹмӓШ пӓшӓш- 
тӹ колхозниквлӓ трудын 
производительностьым кӱ- 
шкӹ лӱктевӹ, пӓшӓм честь- 
дон дӓ ответственностьым 
чувствуен вӹполняевӹ. 
Ӱдӹшӹвлӓ: Гуляев, В. М., 
Михеев Н., Лабугин Мих., 
Проовиркин А. пӓшӓ нор
мы штым 160% якте выпӧф* 
няенӹт. л
ӱ:*V .' ^  ' :  ̂ ' , ' г  Де, зӸ % ^  I  '1

Ӱдӹмӹ веремӓн цилӓ им- 
нилӓи полный нагрузкым 
пумы дӓ е-хозмашинӓвлӓӓт. 
нимахань поломкыдеок ро- 
вотаевӹ.

Ӱдӹмӓш пӓшӓлӓн стен
ной газетӓт кого палшы- 
кым пуш—ти веремӓн спе
циальный номерӹм лыкмы.

„11 лет Октября* кол
хоз гӹц .Ватага" колхо- 
зын членвлӓ примерӹм 
нӓлдӓ!

Захаров.



ЛШ Ш нӓвлӓм хӱдан ремонтируймы
I] ШошьГМ ӱдӹмӓш пӓшӓэш 

кужы веремӓ йӓмдӹлӓлтӹ- 
цӸТ,-#) тенге гӸнят, кӹ- 
зӹт тидӹ цилӓок каеш. Кол- 
хозниквлӓ нырыш кыралаш 
Лӓктӹн шӓгалытат, ик-ма- 
няры плугым тӧрлӓш ца
цей шалгат. Ти шалгымы 
нӱжвец, вес колхозникшӹ 
2-3 гӓнӓ сӓрнӓлеш. „Хоть 
кыды ладикӹшкӹ шӹндӹ, 
со ялвлӓжӹ кӱшкӹлӓ веле 
кузат*—манын колхозницӹ- 
влӓ саслат. Тидӹгӹц пас- 
на, 2 бригадын бригадир 
Алгасов Ал. колхозниквлӓм 
кыралаш колтен, а крал-

„Пӧчӹжӹм ӱдӓ'1

шашлык участоквлӓм йӓм- 
дӹлӹде.

Участоквлӓм в и с ӹ м ӹ  
нӱжвец, пиш шукым кырал 
шуаш лиэш ыльы, но бри
гадир Алгасов тидӹн верц 
когонок ӹш шытырланы.

Йӓшӓ годым шукы вере- 
мӓжӹмок такеш эртӓрӓт 
иктӹн плугыжы пыдырген 
гӹнь, вара цилӓн плугы 
чиньӹмӹм вычен шалгат. 
Колхозник дӓ колхозницы 
тӓнгвлӓ, хыть-мадӓ ти шер- 
гӓкӓн веремӓм такеш идӓ 
ямды дӓ пӓшӓм по-стаха- 
новски ӹштӓш пиждӓ!

.«Ватага* колхозын сче
товод я Малинов Андрей 
шӧшым ӱдӹмӓш веремӓнок 
Йыл мычкы пӧчӹжӹм „ӱден* 
кыдалыштеш. Кодхозышты 
счетный пӓшӓм худан шӹн- 
ден, правлеништӹжӓт ни- 
махань „показательвлӓ" 
уке. Щошым ӱдӹмӓш пӓ- 
шӓштӹш ударниквлӓм,-ста- 
хановецвлӓм анжыктен ак 
шалгеп. А Малинов тидӹм 
керӓлеш шотлыдёӓт» пра
влении цилӓ пӓшӓжӹм шу- 
ен колтен дӓ ӹшке кӹшӓн-

жӹм пӧчӹж торгеен темӓш 
цаца. Малинов гань колхоз- 
никвлӓ ти колхозышты шу- 
кын ылыт, кыдывлӓ обще
ственно* колхозный пӓшӓ 
верцагыл, а ӹшкӹмӹштӹн 
интерес верц веле кредӓ- 
лӹт.

Ти шотыштат правлени 
недостаточно ровотая, са
мой кого дӓ ответствен
ный пӓшӓ веремӓн колхӧз- 
никвлӓм кышкы-шон шӓлӓ- 
тен колтен.

:';Д; Я. А.

Туты лырцӹм удеиӓ
М.-Сундырский сельсо- 

ветӹштӹш „Ватага* колхоз
4 майын ӱдӓш тӹнгӓльӹ, 
Пӹтӓриш кечӹвлӓгӹцӹнок 
колхозниквлӓ дӓ колхозни- 
цывлӓ пӓшӓщкб! пыт пиже- 
вӹ. Бригадывлӓштӹщ зве- 
новлӓ ӹшке пӓшӓштӹм яра- 
тен, у силадӧн ӹштӓт. 4 
май гӹц 7 май якте ти 
колхозыщты 14 га кырал- 

ы дӓ ширӹмӹ. 6 май гӹц 
гектарым перекрестный- 

он ӱДӹмӹ.
Кыралмашты техенв кол- 

[Озниквлӓ яжон ровотаят:

1). Кринева Ефросёния,
2). Михайлова Зинаида—-2 
звеногӹц, 3). Шишокина 
Анна, 4). Малинова Зинаи
да— 1 звеногӹц, 5). Алгасо- 
ва Анна, 6). Сиотанова Ан
на—3 звеногӹц нинӹ цилӓн
2 бригадышты примерный 
колхозниквлӓ ылыт, пӓ- 
шӓшкӹ веремӓштӹ лӓктӹт.

Тенге гӹнят, Безчас- 
нова Екатерина пӓшӓшкӹ 
йӓл гӹц пачеш лӓктеш. Ци- 
лӓ колхозниквлӓ анзыц ке* 
шӹвлӓ гӹц примерӹм нӓлдӓ. ы-ази ' •а 'нӧ

Яровизации лекарииштй артӓрӓт
„Ватага*1 колхозышты 

турим пекарништӹ ярови- 
зируят. Пекарништӹжӹ 
воздухын температуржы 
яровизацилӓн совсемок яр- 
дымы ылеш—-20-30 градус 
якте шокшы ылеш. Техень 
кого шокшышты тури сов-

семок портялт кердеш 
Правлени тидӹм пӓлен гӹ 
нят, вес помещеним кӹчӓ- 
лӓш цацыде. Турим пекар- 
ньы гӹц кӹзӹток вес по- 
мещенишкӹ карангдаш.

/  С. л .

Трудовой 
' дисциплина 

яжоэмӹн
Мӓнмӓн районыштыш 

колхозвлӓншошым ӱдӹмӓш 
пӓшӓштӹ имешӹ доц шукы 
яжоэмӹн. Колхозвлӓштӹ 
пӓшӓм звеньевой системы- 
дон организуймы, трудовой 
дисциплина значительно 
пингӹдемӹн. М.-Сундыр
ский сельсоветӹштӹш „Ма
ри* дӓ „1 марта* колхоз- 
влӓштӹш колхозниквлӓ 3 
цӓшӹнок пӓшӓшкӹ лӓктӹт. 
Бригадирвлӓ келесӹдеок 
колхозниквлӓ пӓшӓш лӓк- 
Тӹт. Кыралмашты дӓ ши- 
рӹмӓштӹ нормӹм перевы- 
полняят. Шамак толшы, 
фадаров И / дӓ Сидаков А. 
(в'Мари“  колхоз) ӱдӹмӓш- 
тӹ 200% якте нормым вы- 
полняят.

Колхозышты трудовой 
дисциплиным нарушаяшца- 
цышы несознательный кол- 
никвлӓлӓн колхоз правлени 
дӓ колхозный актив орга
низационный отпорым пу- 
шашлык. Шошым ӱдӹ- 
мӓшӹм адытык срокышток 
эртӓрӓш сталинский кого 
урожай верц организован
но дӓ дружнан крелӓлӹнӓ.

А. Сергеев.

Ватага колхозышты ииним 
ооромаштй аи пуишоп

8 майын ирокок колхоз- 
никвлӓ кыралаш кеӓш 
манын, конный дворыш по- 
гыневӹ. Но тенге гӹнят, 
конюхвлӓ тӹ веремӓэш им- 
ним эче пукшен шоктыде- 
лыт. Нинӹ шошым ӱдӹмӓ- 
шӹм успешно эртӓрӹмӓш 
верц изишӓт ак шытырла- 
неп. * *л

Ирок 3 цӓшӹнок ӱдӓш 
дӓ кралаш кемӓш вӓреш,
5 цӓшеш веле лӓктӹн шоэ- 
вӹ. Ти семӹньок молнаиат 
имнивлӓм веремӓштӹ ан- 
жыделытат, ти колхозыш- 
тыш имнивлӓ нижесредний 
упитанностянзлӓ ылыт. Им- 
Нилӓн пукшышашлык кор- 
мым кыце шон расходуе- 
нӹт, седӹндонок кӹзӹг 
достаточный корма уке.

Ӧ твет. редактор 
Е. М. КОРОЛЕВ
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