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ССР Ушэм Совнарком дэн ВКП(б) Рӱдӧ комитэтыштэ

Грамотдымэ да шагал грамотан-влакым 
туныктымо паша нэргэн

ССР Ушэм Калык Коми* 
сар влак Совэт дэн ВКП(б) 
Рӱдӧ Комитзт „грамотды- 
мв*^дэн шагал грамотан- 
вдакым тунӹвгымо паша 
нэргэн* пунчалым лукты 
ныт.

ССР Ушэм СНК ден 
ВКП(б) Рӱдо Комитат ССР 
Ушэмыштв вуго йэҥ влак 
коклаштэ гремотдымылык 
ваштарэш кучедалмаштэ 
куго еэҥымаш-влакым па- 
лемдгныт. Пэрвой дэн ко- 
кы м ӹ ш о  вичийашлык ий 
лаште—40 михйон нарэ шэ- 
мэрым грамотлан тунык 
тымо.

ССР Ушам СНК дев 
ВКП(б) Рӱдӧ Комитет ты- 
дын денэ пырльа ончыктэ 
ны7: Совет Ушем калы» 
коклаштэ кокымышо ви 
ЧИЙ8 шлыкы шт э грямотды 
мылыкым йӧршеш патарэв 
шуктӓШ вэлэ огыл, но ша 
га* грамотныстьымат пыта 
ран шуктышаш нэргэв 
ВКП(б) ХУД-шэ ейээдын 
пуачалжэ начар шуктал 
тэш. Иатыр крайын, об 
жастьын да рэспублияын 
еовэт, партийнэ да профа- 
еиовальнэ ергавизацышт 
грамотдӹмылыкым пытврэв 
шуктымо да шагвл грамо 
тан-влакым туныктвмо чо  
тышто паша вуйлатымаш- 
ым луштареныт. Грамот- 
дымылыкым да шагал гра- 
мотныстьым пытарымэ па- 
шаштэ куго вэрым налшэ 
комсомол органиэацэ влак 
пытартыш жапыштэ тыдэ 
пэш важнэ пашам тугак 
начар ыштаг, ч ы и  грамот 
дымэ да шагал грамотан 
подростко депризывни? 
влакым, национальна д 
окраин районлаеэ чыл* 
ӱдӱр влакым, чыла паипэ* 
двн колхоз рв^зэ влакым 
йӦршзш тунйктен шукташ 
огыт тырюэ.

ССР Ушем СНК дэв 
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт ов 
чӹвтышт: Грамотдымым пы 
тарэн шуктымаш да шагал 
грамотан-влак туныктымо 
пашам организоватьлаш 
рэспубликлесэ наркомпрос 
влакыв, край, область дэв 
район калкк тувыктым' 
пӧлка влакын вийеш. обӓз*- 
ныстьышт. Тугэ гынат, нар 
компрос орган влак тыд» 
патаам шэҥгзк шӱкалыныт, 

\ тыдын дене йатьр область 
дэн рэепуб шелаштэ грамот 
дымым пытарэн шуктышаш 
срок кӱлэш, шагал грамо 
тан-влгкым туныктыматкз 
еитыдымын шуашмо Гра 
мотдымэ дэн шагал грамо- 
тан-втакым туныктымо шюл 
лаштэ туныктымӹн качеет 
выже пэш ӱлыш.

ССР Ушэмыштэ грамот- 
дымылыкым да шагал гра- 
МЫТНЫСТЬЫМ Йӧршэш ПЫТа-
рымэ ояшашкэ кӱшвӧ ов

чыктӹмо оргавизгцэ в!акым 
тыгэ ончымыштӹм ССР 
Ушэм СНК дэн ВКП(б) Рӱ 
дӧ Комнтэт чытыдымылян 
чотла да палзмдат: ВКП(б) 
ХУН-шэ с й р з д ы н  шындымэ 
задачым—„элын чыла шэ- 
мар калыкшым клаедымэ 
социалист обшгствын еоз- 
натгльнэ да активнэ етро- 
итэльышкыжэ еавурыма- 
шым“ ССР Ушэм граждан’ 
влакын культур ден поли
тик кӱкшытым у^бакыжат 
нӧ ттыкӧ дэвэ гыва шукташ 
лийэш. Сандэне ССР Ушем 
к?лык кокла гӹч школыш- 
то тунемдымэ-влакын гра- 
мотдымылыкыштым да ша
гал грамотныстьыштым пы 
тарымэ чотышто паша— 
пэш куго значвньян.

ССР Ушэм СНК ден 
ВКГ1(б) Рӱдо Комитет 1936 
Да 1037 ийыштэ бО ийаш 
мартэ шэмэр влак коклаш 
тэ грамотдымылакым йӦр- 
шэш пытараш кӱлэшлан 
чотлат да ргспубликлясэ 
наркомпрос - влакым 1936 
ийӧштэ 4 мвл&он грамотды 
*шм да 3 милйон хш п л  
грчмотяным' тунжятэи ш ук 
таш обӓзатланыт,

Тудын ӱмбач профсойӱз 
вляк 1 милйоя грамотдымо 
профсойуз член (шукэртэ 
огыл й а л  гыч толшп паша- 
зым, й а л  озанлык, егвон 
пашазым), а тугак нунын 
йэшышт гыч ик милйон 
куго йлным 1936 дэн 1337 
ийыштэ да 1936 ийыштэ 
1500 тӱжям шагал грамота- 
ным туныктымгн.

Рэсаубтикласэ нарком- 
аросвлаклан, проф *сиэна- 
аальнэ дэн комсомол орга- 
еизацэ-влаклар, 1936 ийыш 
тэ И  гыч 18 иЗаш марте 
чыла подросткым туныкты 
машкэ шупшаш, тудлан лӱ 
ш н  школым шукэмдаш. 
Тидэ нполлаштэ тунемшэ 
влак туҥалтыш школышто 
пуымо кугытшивчымашым 
налман.

Допризывник влакым гра- 
«отлш туныктымашым ты- 
'э шындымав: 1936 ийыштэ 
Иошкар ермийыш призыва* 
^ьлтшэ влак каклаштэ ик 
грамотдымат, шагал грамо- 
танат ынжэ лий.

Мартын 5-ше гыч 15 мартэ 
етахановла паша ыштымаш 

лу кэчаш
прэзидиум да Тӹ етахановлаР И К

ВКП(б) Райком бӱро, шо- 
шым агалаи йамдылалтма- 
шым шуктышашлан, чодра 
йамдылмаш планым тэмы- 
шашлаи дн икымышэ квар
тал океа погӹмо планым 
тэмышашлан етахановла 
ш ш а ыштымаш лу кэчаш- 
ым увэртарышт.

п а ш а  
ыштымаш лу кэчашыштэ, 
етахановла паша ӹштыма- 
шым кумдан шарэн, урлык 
^рровагь лымашым, ку 
рал-влак рэмӧнтлымашым- 
чодра ыштымащӹм, океа 
погымаш планым, чыла йал 
еовэг, колхоз-влак тэмаш 
вэрч кучэдалмаи.

ка) пуаш. Куго йэҥ-глак 
туныктымо школлан йаллаш- 
тэ тӱҥалтыш школ пӧртым 
эаньатэ деч вара, Ф 3 У  
школ пӧртым,клубым, йош- 
кар пуеакым, лудмо пӧртым 
тугак паша пытарымӧҥго 
учрэжденьв пӧлмам кучыл- 
таш лийэш.
ССР Ушвм СНК ден ВКП(б 

Рӱдо Комитет грамотдымо 
цен шагал грамотан влакым 
туныктымо школвлаклан 
учебвэ планвм пеҥгыдэм- 
дэныт да РСФСР учпедгиз 
лян 1936 ий 15 март марте 
грӓмотдымо влак школлан; 
тыгай кнага-влакым пэчэт- 
лян лукташ дирэктивым пу 1 
еныт: руш йылмэ дэнэ бук 
варым—900 ••ӱжэм екзэм- 
пльар, руш йылмэдэнэ лу- 
дашлан кнагам — 1 милйон 
экзэмпльарым, эадачникым 
—1 милйон экээмпльарым; 
шагал г рало1йн влак школ- 
лан руш йылмэ дэн; лудаш 
лан кнагам 900 тӱжэм ек- 
земпльарым, граматике дэнэ 
учэбаикым—800 тӱжем ек- 
зэмпль’ р^м. Задачникым 
—800 тӱжем акзэмпль^рым 
да ггогр фий д;ез учгбвн 
кым— 800 тӱжам экзэмшьар 
Нщиаональнэ рчсаублик- 
лаеэ издательств ̂  влакчм 
родной йылме дэнэ тыгай 
учебвикым печэ^лэн *ук- 
таш кӱшгымо: букварым— 
2,5 милйон екзампльарым, 
лудаюлаи кнагем—I ми- 
лйон 200 тужэм, задячни- 
кым— 1 милйон 200 тӱжэм 
эквэаятьаркм, а шаГал 
грамотан влак шкодаан 
родной йӹлмэ денэ тыгай 
кяагам лукташ: лудашлан 
кнагам— 1 милйон 300 тӱ- 
жэм экзэмпльарым, грамма- 
тикэ дэне уч бвикым—1 
молйон 300 тӱжэм экзэм- 
пльярым, эадачяикым-—I 
милйов 300 тӱжэм еезэм- 
пль^рым.

Кушнӧ Ончыктымо чыла 
учеб^ икым руш да моло 
ш. ционзльэ йылме дэна вэе 
пачаш 1936 ий сэвть&брйш- 
те лукман.

Тыдэ лунчал дэнак кӱ- 
лэш органиэацэ вляклан 
заданьым пуымо—масса де- 
нэ лудашлан еылнэ мутаи 

‘ да социальнээкономичэскэ

КИЧКАШ СБРУИ 
УКЭ

Пэтровский лӱмэш КОЛ-' 
хоз етахановла паша ӹшты- 
м&ш лу кэчашыш ушнэн, 
кичкаш кӱлаш ебруй-вла- 
кым йэмдылмаш пашалан 
пыжын огыл. Кызыт 32 
кичкымэ ямньылан пэлыж

Вакш дэн 
пайдаланэн огыт 

мошто
(Пионэр колхоз вакш вуйлаты- 

шэ Кухтиковын еЭрЫШЫЖэ)

„Пиовэр* колхозыи вӱд 
вакшӹжэ улмыжо,ты йыргэ 
колхоз-влаклан раш галэ.

л нат сбруй (омыта, ӧрмы- Ьадыгак ты волхозын прав- 
чак, т.м.) ок еитэ. Колхоз лэннгжат вакшын куго пай- 
вуйлятшэ 3 йаийэв Айбапм дам ПУЭН шогымыжым, адак 

«й яя ялям,* .1 Р агоак иалэн шога. 1935 ийебруйӹм налмэ да аламаж- 
ым олмыктымо нэргэн оге-) 
шат шоналтэ.

Айбаш, 1936ий етахановла 
паша ыштымаш шошым 
вӱдымашыжым т ы г а й  
„Иамдылык" дэн ваш лий- 
ат мо?

ИШ БУЛДИН ИАЛИТОВ

75 ийаш Вастэй кугыза 
Стахаиовла ышта
„Ильич" колхоз члэн 75 

иӓаш Васин Вастэй кугы- 
8а кӱкшо шурно лэктыш 
нӓлаш вэрч кучадалэш, па
шам егахаяовта ӹшта. Вич 
кэче коклящтэ 12о воз тэ- 
рыеым лукто да 5 центнер 
ломыжым погыш.

Ышкэ еэмӹнжэ ышташ 
мою колхозвик влакымат 
ӱжвш А. А.

ССР Уш эмСНКдэнВКП(б попульарнэ литэратурым
Рӱдо Комитэт вэрыеэ со 
вэт вуйлатышэ влакӹм да 
арэдприйатьедвисозхоз ди 
рэктыр влакым, кудын па- 
шазыжэ дэн колхозникшэ 
-<лак грӓмотдыМэ дэн шагал 
’рамотан-влакым туныкты- 
мо шволышто тувэмшаш- 
тык улыт, тугак колхоз 
травлэньым, профорганиза- 
цэ-влакым обӓзатьлзш: гра- 
мотдымо ден шагал грамо 
ан влакым туныктымо школ 

лан пӧртым пуаш, кӱлэҥ 
ӱегар (карачэм, ӱетэл, тэҥ 
гӹл альэ парт, маснэ дое-,

4шуко лукташ.
I Пашазэ дэн колхоз мае- 
еын туныктымо паша вэрч 
вигак мут кучымашым рэе- 
публикласэ наркомпрос 
влак ӱыбакэ пыштымэ. Ты- 
дӹн дэвэ кэлыштареи рве- 
публикласэ наркомпрослаш- 
тэ куго ЙЭҤ туНЫКГӸМО чо- 
тышто лӱмын управаэньэ, 
край дэн область калык 
туныктымо пӧлкаш тэ-куго  
йэҥ туныктымо чотышто 
лӱӒыи еэктыр, а районлАш- 
гэ—грамотдымэ да шагал 
грамотан влак школ чотышго

инспэк ыр штат ышгпдгыт.
ССР Ушам СНК д э н  

ВКП(б) Рӱдо Комитэт рэе- 
публикласэ еовняраом вла- 
кым, край дэн облать ис
полком влакым да ВКП(б) 
Комитэт влакым ебӓзатлэ- 
ныт: шэмер калыкым ту- 
нычтымо чотышто нарком- 
прю, профсойуз ден ком
сомол орг низаца влакын 
пашаштым кечын шакла- 
Н’ ш, тыде пашаштэ вуны- 
л н кӱлаш полышым пуаш.

Кчлык туныктымо пӧлкан 
п шашгыжэ совет в л а к  
ковтро ’Ьым ышташ обӓзш 
улыт, куго й^ҥ влак кок- 
лаштэ чыла обраэоватэль- 
нэ паша организчтдымэ кэ 
чын полышым пуман, калы 
кын кумдыкшыдэн грамот- 
ностьшо вэрч, шэмэр вла- 
КЫМ туныктымо П * Ш  1ШТЭ 
элан чыла культур вий-* 
жым—туныктышо, инжо- 
нэр-тэхник пашяйэҥ, агро
ном, врач, студент да моло 
влакым ахтиане полшымаш- 
кэ шупшаш вэрч кучэ- 
Д1лмашкэ еовэт обшаег- 
взныстьым мебилизатлӹман.

Грамотдымэ да шагал 
грамотан влакым туныкты- 
мо чотышто мэроприатьэ 
влакым утларак е а й ы н  
шукташлан ола цен йал ео- 
вэт влак пэлэн, тугак рай
исполком влак пэлэн гра- 
мотдымым да шагал гра- 
мотныстьым пытармэ шо- 
тышто еэкций ышталтэш, 
а „Долой неграмотность" 
обшвств» пытаралиш.

март тылызэ гыч тӱҥалыи 
1936 ий 1 шэ йанвар мартэ 
4000 тэҥгэ овса пурэн. 
Расходшо улыжат 150 тэҥгэ 
океа да 30-35 трудодень 
пуйа пӱйаш лэктын, моло 
раеходшо укэ , манашак 
лийеш. Т у гэ  гынат, колхоз 
правлвньэ могырым ты вак- 
шын ӱсловийжым еайемды- 
шаш нэргаи, колхоз мас
сам (вакш ден йоҥышташ) 
толшым еайын обслужи» 
ватьлаоп полышым ок пу. 
Налина тып й изэ гына ус 
ловий влякым: В а к  ш т эк 
тотшо-влакын имньышт 
шогалташ лэвашна укэ.
С И т а Ш  д у Ы М  ЖӓНЫШТЫЖЭ
Ш Т  КОНДЙКТЗ, толшо В Л ӦК,
ышкэ пуым кӹчал олтат. 
Ложашым йоҥыштэн гӹи, 
мэшакыш альэ шыҥалыкыш 
опташ тӱҥалмэ деч ончыч 
ӱшывӹм ышташ да ложаш- 
ӹм мярдвж тоздырмо дэч 
авураш вэрештэш. Тевэ 
тыгаӓ еитыдымаш лийме 
денэ шуко годӹм, вакш дэк 
тӧлшо-влак йоҥыш^ыдак 
мӧҥгвш к^йгт. Гарнысым 
налат мовь гын, опташ 

йашлык ук», да шуко голым 
погымо гарныеым колташ 
колхоз имвьым ок пу. Ту- 
леч моло еитыдымаш влак 
шуко уло.

I Ты еитыдймаш-влакым 
тӧрлатымэ чот ден щуко 
гава, колхоз правленьыш 
полыш йодӹн мийшым, еа- 
дак огыт полшо

1836 ий,—стахановский 
ийыштэ ты еитыдымашым 
кор^ҥдбн, вакш дэк толшо 
колхоз м*ссылан еай уело- 
вийым шгаш тийыш улына.

Курго пытэн
Крыленко лӱмэш колхо- 

зын 17 вуй чотан ушкял да 
^о вуй чоган еӧева ф»рмы 
жа уло Т«чсэ кэчылан 
ф ‘рмыссе вольыкл н нымо 
вургат увэ. Сяндэнат 19 
еӧена да ик ушкал колыш. 
А колхоз вуйлатыше Кли- 
мин фэрмыссэ вольыклан 
ыштым* шудым обшо ви- 
чаееэ ичрвьылан пукшэи 
пӹтарыш. Кыэӹт ик ви- 
ньэм силос улат, тудымат 
почмо чотден иктат ок шо 
налтэ.

Ты еындӹме еитыдымаш 
пашам тӧрлатэн, фэрмысс» 
вольыклэн кунам кургым 
муыт гьт? Ш У М Б А
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ЙалЛО-влак отчот дэн 
сайлынаш вашэш

ИалПО - влак ончьпно, 
йалПО отчот лен сайлымаш 
каипаньым веш лиймаштэ 
колхоз массӹлан вӱлэш та- 
варым еитйшын еондӱн, 
таварым вультурлын ужал- 
маш двн ваш лиӓшаш йо- 
дӹш шога. Тыдэ чылӓ йал-

Тыдмн дэн пырльа при* 
кашик влакын стойко й ы - ' 
мач шолып ужалмЫштым, 
родо - шочшылан ужалаш 
шӹлтвн кодымым калаеӹ-! 
дак ок лий. Монрр йялПО 
прихашик Рожвнцов вало- 
шым, раймаг прикашивСа-1

ПО влаклшат р а ш  папа ^н . • и -в их пар костӱмым 
лийман. Туга гынат, район ! ШУЛ7^? кодэн, шолып ужа
кӧргӧ шуко йалПО влавыш лат. Прикашик Иаштыба* 

йӧв Иашка, туныктӹшо

Тишин Н.
Ш колы ш ко

Лум гай ошо поролокглм шоткыш налаи 
Иыгалталын эрыкталым ош пӱйэм.
Иандар вӱд дэн шовын денэ шӱргам мушкын 
Чийшым кандэ гимнастьорко тувырэм.

Эрсэ кэч® пӧрт кашташкэ пурэн шиэче,
„Ай, могйй тый ару ырвэзв^-маншыма.
Тӱеӧ йӱлтӦ, урэм мучко ощ лум чинч»
Шарлэн возмн комбо -‘-лудо мамывла.

Шокшо ужгажым чийалиын, сумкам наяын 
Школыш вуржьш йоча»влак дэн ик вэрэш.
Мемнам ужы^ школ ӱкб^лчӹн тойын кэйыи, 
Кӧршым чийжэ т?лв кэче шыргыжеш.

теколхоз массыланкулэш!" -------■
тавар—шӧичал, ш и в а р,1 Курочвинлан 5 литр кара-!
шырпе, шовын караеим еи-<сиаы“  ВУЧЙМЭШ пуэн. ю - 
тышыногӹл. Монар йал-|®э тыгаЙ^еитыдымаш-влав, ■ 
ПО што витле тӱрлӧ, Нэр-1ии вуилагышв вяак ш у -,  
ге йалПО-што кумло тӱрло к0 годымужашмаш пашаш 
тавар ок сите да тудак молкын ениӓмо дэн да
кок-кум ввчышк*н, „л еи -|колхо3 МЕСС’  могырым вон-.

•’ 9 (трольӹмашЕдм пушкыдые
кыште тавар уке, Еалаш намиймылгк гыч лийэш. 
оксӓ у ке "— манын ужалы- ИалПО вл*к отчот дэа е й- 
де жийа. Мон:р йалПС, ик лымаш каип^ньым, улшо 
кечым тавар оптгн ерта- ’ еитыдымӓш в л а в и м  
рыга. Моло йалПО влакыш- пӱтывьЕК вожгэ тӧрввн пы- 
татты гэ ужалде виймэ тарвн, колхоз масеылан 
дэн, кодшо тылзылаштэ 291; кӱлеш таварым еитышын 
тӱжематгТб тента акаш, кондэн, вультурлын уж?лмэ 
планам ончымо годым 61% Д8Н ваш лийман. 
гӹна тавар ужалалтые. 1 ШАИАХМЭТОВ. III,

Эрэлык укэ
Накарак йалПО-нКагрэт 

дни йалкеэ отделеньыш- 
тыже культурлын т^вар 
ужалымашым мондэныт. 
Лапве кӧргыпиӧ л вра, 
пурак, шӱкшӧ кагаз-рлзв 
пырдыжыштэ кушкедалт 
вечат. Ситса тавар влак 
турж&лт пытзн кийат.

Кямпэтым монь виеаш 
еуеко ук*, л вра парньан 
кид ден опгӱн висӓт. Пӱ- 
тыраш кагав тугак ук? де 
ето^каш вэле опталыт.

Кувам и  вӓрым культур
ный ужалпш эунэмыт гьнр

Канийзв

Иандар шинчан наличникан пӧрт-влак 
Кишен пӱнчӧ оҥа еолыкым пидыныт.
Куружыван чаршан тӧрзаштэ карнак I 
Тамлэ пушан еаека-влак пэледит.

Мурньа гычын шэм еуралге шикш лэклын 
Кудюр линын йыр кӧржаҥын шалава. 
Изэ-мгрДеж мурвьа тӱрвкм шупшалӹн 
Шыдаҥ нелна пушыж дэн си?ана.

Кӱе пу шолгым ший ӱмбшан ӱйан еалмаш 
Кӱйзшталма шыдаҥ мэлнам вочкына,
Пяша мучашэш шэрге дэч щэргэ уна ышташ 
МТС гыч данлэ йеҥнам ӱжына.

Лаека йуждэн шӱлалташ, ай пэш еай!' 
Пелэд толшо мэмнан илыш йамле пэш! 
Рэльсэ дэнэ чужлэн вайшэ парввоз гай 
Пагытнажэ кэчын ончык чы^алтэш.

Шинча чэр н, котыр^н кӧкыртышан 
Ш ужэн орлсншэ мэмнан йэлшпте ындэ укэ. 
Уло шумжо дэн куанэн пелэгвтыш Йыван 
Ш ш  шипчйж ден онталын йал ӱмбак.

Йал ӱмб чын йандар йужым пяеын пӱчкын 
Иошагар знаман авиеткэ чоҥэшга.
Кочай ласкан шыргыжалып мыймм оачалан 
„Таве,—маньэ,—вийна кузэ чымыкта.

У9 Будет еще время, вы не будете
на свете

Тыге и-бшкар арми й рӓ 
тыш налылтше „Дружба“ 
колхоз член Иӓмайзв Бш» 
кӱрза коахоз празлэнььтш 
йӱйын тӱҥын, ТОЛӸН, КИ- 
дешыже муэиканым кучгн,

тэн огыл вэт“ —манып пр*в- 
лень гыч шетарвн лукто, 
да колхоз вуйлатешым 
кырӓш пижэ. Варажым„Б у 
дет еще время, вг>1 ке буле 
те на с?е~еи—манынсора.Ты

колхоз вуйлатышв Акмур-^гай призывник еовэт элым 
гин Митрий дэн аргаша. ? аралешэ лийын кэртеш мо?

Культсбор тӱлаш тОл що! Ты пашаш Мишкан р ш  
колхозних-влаклан, „кывыт!он войэн огделӹн т ш е ы - 
молан тӱлэда,- ерокшо ер 1 мӹжо кӱлэш. Ж

ТУНЭМЯШ огыт кошт
> „Пэрвый Май“ колхоз 
допризывник влак -А л ки й -  
эв Алэксандр ден Апс!- 
таров Алэксэй йашкар ар
мий. рӓтыга налылтывыт 
илье да грамотдымо лиймы 
лан кодӹшт.

Кывыт Мишкан Район 
военотдэл Алкийвв д э н  
Апсатаровлад €оказа учэб*

НЭ пунтыш тунвмаШ КОЩ- 
таш кӱш ткм ӧ  гынат, огыт 
кошт. Йал совет могыры- 
мат щ у ю  гана ӱжыкталтыч 
гынат, еадак ышт котышт.

Ты торэшланыше да гра- 
мотдымо допризывник, ео- 
в§т елкн еак оролжо лиӓ- 
ын огыт кэрт.

РВЭЗЭ.
------- ♦•вифф--------

Исмагиловлан кӧ правам пуэн?
•*

Колхоз вуилатышэ Исма-

Пошкырт рэспубликыштэ
Пошкырт 

колхоз влак,
рэспубзикӹсэ 

кодшо иӓ-
лаштэ, гопер-даш ужалме 
киндылан 1375 автомаши
нам, 221 нзф эдвигатэльым 
29580 вэлосипэдым ца ту- 
леч мозым нальыч. Улыжат 
кодшо Ийӹштэ гӹна колхоз

Музэйым почыт
* Дӧртьиӧ р< ЙОНЫШТО, 

р йонысо крайэвэд еяэци- 
алисг-влак двн (тошто йал) 
музэй организоватьлалтвш. 
Ты музэйыште районын 
1.905 -1907— 1915—1918 да 
1921—26 ийысэозаелык пӓ 
шан да калыкыя тунэмма- 
шыжым ончывтыно екепо- 
иат-влак лийӹт.

(БашТАСС)

влак 850 автомашинам, 161 
двигатэльым, 9 динамым, 
1221 тонн левэдшага кал^ 
йым, 16410 вэлоеипэдым, 
28 милйои теҥгэ акаш еиг- 
еам, 26 тӱжэм пар вемым 
да тулэч молымат нальыч.

Ба шТАСС

ШӦРТНЬӦ ЛУКМАШ
Башэолотын ш ук#  врие- 

кыштвлак фэзраль тӹл- 
зыштэ шӧртньӧ лукшаш 
планым утыж дэн тзмышт, 
Авзьан соӧртБЬӧ лукмо при- 
ек, шӧртӓьӧ лукшаш план- 
жым 200 прецэнтлан те- 
М4н. Йулинск приек—191 
процзнтлан, М у л д  акай 
ПОИСК— 148,4 прОЦЗНТЛ ӓН, 
Ильинск приек— 147 про- 
цэнтлӓи тамеп. (Баш ТӓСС)

Итало-абиссин еӧй
ЛОНДОН. Иӱдвэл ф [0 н- ӓрмийжэ езҥалтын. Ч*кны- 

тыеӧ итальан армий шт<б ше абиссинщ влак тыгыдэ

„Муралов* колхоз шо- 
шым вӱдымашлан йамды- 
лалтмаш пашам выэыт мар
те шуктвн огыл, Фзвраль 
тылвыште ертарымэ Ста
ханов ла паша ыштымаш 
вич кэчашыш ыш ушно, 
еандегат йал оз^нлык ку- 
рал-вл^к (м?шина 
рэмонтлымаш алье

палвнеэ Рейтер корреспон 
двнтьш ув^ртармьшэ по- 
чэш, рас Кассын 40 тӱжэм 
йаҥая армийжэ 4 кэчэ ку- 
чедалмэк евҥглтын да чак- 
нэн. Абиссичгц влак шуко 
йоидзрэныт. Игальанвц’вла 
кын тӱжэм йеҥ нарэ колен

гилов шошо агалан вийын да емганвн. 27 фэврагь- 
йамдӹлалтшаш да агройӧ- ыштэ итаяьангц влак Тэм- 
ным илышӹш пурташ вэрч биэныште йӱдвэл гычат,
кучэдалшаш годим/' колхо
зам колхозник влак " ӱмб-к 
Вит .дэя шуын вуйл!та. 
Т*вэ шӱко аеап оес лий 

плуг) ӒЙДигитов  А йгозтм  кырыш. 
ш ук - | Стахановла паша ышгы-

талтын огӹл да йужо ован-) маш лу кэчашым ертармэ 
лык курал влак лум йымал- двн пырль», Исмагиловын 
не киӓа. Сбруй, кандра дл :тыгай еындымэ гЬшажым,

нӓзта- район организнцэ могырымтулеч моло кулеш 
влакым ушышкат ир 
еадак йамдэ огыл.

н а т /т э к  пырзн налын, йӧчнм
* ыштымэ кӱлэш, КОЛХЗН.

кэчывзлгычат наотуплэ- 
ньым тӱҥалыныт. 28 фэвра- 
льыштэ нуно кенэта ата- 
кӹм аштэн, А'/ба-Уоркым 
нэлӹныт. Абисоинэц влак 
Амба УоркДы р пеш талын 
кучвдӓльчӓч, но и1 аяьанйц 
влакын уеш атакым ышты- 
мзшкышт расК^ес чакнен 
кайрн. Варажым Уэррьэ 
ушэльэ лишне кучэдалмаш 
лиӓын. Тушто рас каееын

группылан ш шалтыныт. 
Р е К  ее ышкэло 50 йэ- 
ҥан группо дэнэ курыкан 
Семиэн район велышкыла 
чакяа. Р ас Сэйумын войе 
кажэ кэчывал гыч итальан 
атаке дэч Кораҥын да авар* 
налтма гыч лектын.

А^бл-Уоркым италь* нэц 
влакын налмешкшт абисси
нец влак Аби-Аддиад коден 
кайеныт. Иӱдвэл фронтыш- 
ко абиссиввц влак куго 
вийым колгышт.

Офациальнэ огыл увэр 
почеш, Самрэ еҥлр воктен 
да Автало-Амба Атаги кор* 
но дэч касвэлынеыла ра- 
йонышто вийан кучедал- 
маш кайа. Мугиа лышнысе 
кучэдйлмашеш к о в  мо- 
►гырӹижат шӱдо дэне йеҥ 
колэн.

Тишин Н.

Йэчэ дэн
Чодра кӧржаҥин
Ош лум войзыа йырям йыр.
Кэчэ ойарын
Паеушко онта воштылын шыр. 
Йыж . . .

Йыж . . .
Йыж . . .

Лум ӱмбалчын 
Нышт шоктэн 
Йэчэ чымалтэш!

Выж . . .
Выж . . . .

Выж . . . .
Йоргэн каӧшэ 
Йӱшто йуж 
Шӱргым мӱшкэш!
Ончылнэм мыйын 

Паеу опеа 
Почылтын 

Кумдан!
Волгыдын,
Кандын
Кава лукышко шумэшкэ 
Ош лум чинчан!
Вӱр шокшэмын 
Кап ырэн
Йуыж гай мый ийам, 
Шодышко налын 
Эрык йужым 
Пикш гай чымалтам!

Ӱпышто тыгай киага 
влӓк вашиэ лэктыт
Сэман мут злан  (И. Йал

хайкн).Ӱжӓрӓ (Н. И Тишин* 
нын) колхоз илыш гыч ОР- 
лымаш, шуко еӱрвтан ) - 

Эрвииа (Н. И. Тишнаын) 
колхозын улан илышыш 
шумыжым оичыктымо, вум 
кыдвжан пийэе.

К н а гя м  тыгай адрэе двн 
йодеа! Уфа, БАССР.Зенцоза, 
24, торгоотдел Башгиза.

УДРАМАШЫМ КЫР 
МЫЛАН ВИЧ ИИ

Тавбш  йалын (ты йая 
еогвтак) Искзков Иамыкай 
1925 ий гыч тӱҥалын 1935 
ий марте ышкэ ӱдрамаша- 
жым—Кулбазийыи йанлык- 
ла ашныш. Кырыш, муе- 
вылӹш, пытартышлан тыге 
ындырмэ почеш, Кулбавий 
тӹлызышкэн пашаш лэктв 
виймашыжэ шуво лийэ.

1932 ийыШТЭ КулбавнЙ 
кыралтмв почэш 16 кечв" 
больвицашт» кийыш даеу 
тыш пуаш врач двч справ
кам валын ~ улмашат, Иа- 
мыкай куш квт  шолвн. Ис- 
кавов 10 кӧргыштӧ ӱдрама- 
шыжам 18 гана кырвн. 
Пытартышлан 35 ий, 26 
еентьабрыште кырэн л у к -  
тын шолвн. 1936 ий, 26 йан 
варыште лизшэ калык еут 
ты юшам лончюл налын, 
Искаковым вич ийлан, тур- 
маш пэтыраш пунчаль».

Н. Ю

Газэт лудшо 
влак!

„Комун Корно" г а з е т  
редакеын типогрефийжым 
куеарымэ двн, ты номер 
гаэвт вараш волын лвк- 
тэ. Ончыв вш вич кечвшпӧ* 
рык лвкта ш тӱҥалвш.

РЭДАКДЭ.
Зам. отв. 

С. М.
редактора 
ВАСИЛЬЕВ

Утерянные донукенты  
считать недеЙствиль- 

мыми
Военный билет на имя Ниги- 

форӧва Михаила. Военный бихег 
и сберегательная книжка кассы 
взаимопомощи колхоза им. ЁуЕ» 
бчгоева на имя Осетрева Констан 
1ина Алексеевича.
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