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Kaikki ruavot kolhozaşşa 
männäh urokalla. 
Brigadahine urokka ruado 
on şuurь kolhozan vägi.

Kolmeşşa päiviä kolhoza 
rabieştь viizi gektarua kag
rua. G g.

Ruavon lugu
Nyt kolhozoişşa lugie

tah ruado päivie.
Miän kylän kolhoza tä

män azien loppi.
Lugehuoh rubei hyvin 

nägymäh ken min ruado.
Hyväştä ruavoşta liev 

hyvä i paika. У у.

Ziivatta andav suurenj

tuloksen kolhozalla. 
Kolhoza rubiev kazvamah 
i luenomah, konza hiän ru
biev vodimah ziivattua. 
Kolhoznikat elgiä iskekkiä 
vazoida i varzoida. Ъ z.
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Myö työdä ennen rua- 
doma käzillä.
Ruado oli paha i pölykäş. 
Nyt meilä linnan sovietta 
työndi maşinua.

Maşinoilla ruadua lie
növ kebiembi. Ruadoloin 
loppehuoh myö työt my- 
ömmä linnan sovietalla.

Ö ö .



Şyvyş-kynnöllä şuuren- 
namma uudizen tuloksen 

kolhozoissa
ŞyvyŞ-kyndö tou- 

goh varoin äijäldi şu- 
urendav uudizen tulok- 
şen. Voronezan opьtn- 
oilla stancalla tämä oli 
monena vuodena pro- 
vierittu. Şygyzyllä ky- 
nnettylöillä paikoilla 
tuioş gektaralda lieni 
2 çentnerua enämbi 
cem kynnettylöildä ke
viällä. Niin-ze tämä 
nägyv i miän karie
lazissa kolhozoissa. 
Missä kynnettih şygy
zyllä, şielä parembi i 
tulpş.

Zentän nyt pidäv 
väliämme enämbi kyn
diä. Kaikki traktoroin 
i hebozin vägi pidäv

Silosuinda „za- 
gonaşşa

Tolmacun raionan, 
Uuven-Stuanun kylä
sovietan kolhozaşşa 
,,Vperjod“ silosuinda 
on „zagonaşşä. Oli 
huavuşşettu kaivua ha- 
vda, no tämä ruado 
şijalda ei liikahtan. 
Komsomolahine jacei- 
ка ni-millä ei avta. 
Ice jaceikan sekretari 
silosuindua lugov ty- 
hjakşi aziekşi.

UDVORIN.

Hyvin levähytty kirielau- 
tanda ruado

Kuzovinan kyläsovietta Li- 
hoslavijan raionua hyvin levä- 
hytti karielautanda ruavon. 
ŞKM ruadav vain karielan kie
lellä. Kaikki opaştajat ollah 
karielazet.

Şkolaşşa opaştuv 125 karie
lastja.

Opaşşetah gazietan „Kolho
zoin Puoleh" vuoh. zentan 
şto toizie opaşşunda kirjoida 
karielan kielellä ei ole.

BELJAKOV.

työndiä kyndämäh. 
Ruado pidäv şeizattua 
şih rukah, ştobь vi- 
luloih şuat loppie kai
kki kyndö.

Kulakot, kumbazil
la kaikkeh rukah hi
mottav rьkkuo kolho
zoin srojindua, tahotah 
hä Kyttiä şyvyş— kyn
nöllä.

Partin jaceikoilla, 
kyläsovietoilla i kaik
illa kolhoznikoilla pi
däv andua luja vaştu
anda kulakkoioin agi- 
taçiilla.

Şyvyş-kyndö plua
na pidäv boljşevikoin 
rukah loppie.

Enzimäne ruşkie 
oboza

Kolhoza „Novьi Putj" 
Dmitrovan kyläsoviettua, Li
hoslavljan raionua enzimäne 
ando pelvaş—zavodah 32 
tonnua kuiduo.

Tämän voiton hiän şai 
zentän, şto kolhozaşşa oli 
hyvin şeizatettu pelvahan— 
ruanda ruado.

Kolhoznikat oldьh juattu 
brigadoih i jogo brigada 
tiezi oman ruado—paikan. 
Brigadoin keşşeşşä oli luaj
ittu soç. kiistazin ruanda. 
Jogo brigaşşa oli vejetty yk
sinäne urokka—ruado. M.

„Bezboznikan" voitto
Kahta vuotta vielä 

ei proidin, kuin kakşi 
kyliä Prьslona i Kuz- 
neçovka Ruameçkan 
raionua yhtevvyttih ko
lhozah ,,Bezboznik“.

Uuzi tanhuo*! silosa başnja 
„Bezboznikaşşa"

aijaşşa kol
hoznikat şuadьh şuu
ret voitot.

Kolhoza loppi sro- 
innan enzimäştä raio

naşta silosnoida baş- 
njua 320 tonnalla va
roin.

Nyt „Bezboznikka" 
lopettelov sroindua- 
tanhuoda 120 ziivatal- 
la varoin Tanhuo i si- 
losnoi başnja1 ruvetah 
makşamah 32 tuhat
tua rubljua.

Enämmät puolie ru- 
adoloida sroieşşä kol
hoznikat ruattьh omal
la viällä. Tämä kolh. 
„Bezboznikan" voitto 
liian kerran ozuttav 
şuuren paremmukşen 
kollektivahistä ruaduo, 
yksinäzen ruavon iellä.
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Loppi peldo ruavot
Kolhozaşşa „Naş 

Putj“ Ruameşkan rai
onua rabieşşanda kam
panja mänöv hyvin. 
5 sentjabrjakşi kol
hoza jo loppi kaikki 
peldo ruavot.

Nyt kolhoza leik-

kuav siemen-klieverьl- 
öidä, i varuştav silo
sua.

Tämä boikoi ruado 
kolhoznikoilla şai şua
ha vain şillä, şto oli 
vejetty urokka ruado.

Golubkov I. I.

Kaikkie şuuremman tulokşen 
ando pelvaş

Remcinan kolhoznikat (Mak
suatihan raiona) jiädih hyvällä 
mielin. Hyö luglettьh vuuven 
ruavon tulokşet i nähtih şto 
tulokşista liev kylläldi kaikilla 
kolhozoin clenoilla i kolhozan 
ielleh päin kazvandah varoin.

Kaikkie ŞUUREMMAN TU
LOKŞEN ando pelvaş—6 tuh. 
rubljua.[Ruado—päivän kohtah

lieni 4 kg ruista, 600 gr kag
rua, 600 gr ozrua. 47 kop. 
dengana 1 n. I.

Kolhoznikat, nähtyöh tämän 
muozet tulokşet reşittlh: 

Nouzovakşi vuuvekşl şuu
rendua pelvahan kylvö 100 
proç, einin kylviä 100 ga şuat.

K. M.

Varuştuacettьh tuloş jagoh
Kalininan n im ih izeşşa  k om unaşşa L ihoslav ljan  

raionua kaikki ruado— päivät o llah  kirjutettu ruado—  

knizkoih.

N yt k o lh ozn ikat tietäh  ken min ruado, i k ellä  
mi liev  polu cittavu a . T u lok şie  jagam ah  kolh ozn ikat  

ruvetah ruado— päiv ie  m yötj.
B.


