Чыла эл пролэтар влан, уш ны за!

7 ша иВ ЛЭНТЭШ •

Комун КОРНО

17
Март

X I-та областнэ комсомол
конфэрэнцэ

1936 Ий

Ю-шо мартыштэ, ПотрэСталин йолташын лӱмбинский
лӱмеш
клубэш, жым, залыее валык рӱжген
Пошкырт
респубтикы се еово кырмаш дэн ваш лякомсомол-влакын Х1-шэ об* йыт да еалам мут-влав ыжАдрес: БАССР,
Г а зэ т а к:
ВКП(б) Мишкав Раӧкомын да РИК-ын органжэ
лаетне комсомол конфэрэв- гадтыт.
дер. Мишкино.
и к ийлан 5 т э и ггэ ,
ВИЧ КЭЧЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ
6 т ы л ы з э л а н 3 т.
цышт почӹлто.
| Прэвидиумышто ' Быкин
ЗАседаньэ тӱҥалмэ деч.йолташ, Исанч/рин, Булаончылтэн, вучен шогышо шев, Тагиров, Мокайвнко,
Погребинекий лӱмеш клу- \ Тимонин, Згликмая, ЩамМишкан Р И К- ун 1936 ив 14 мартыштӓ лийшэ внэочэрэднэ прэзидиум пунчалжэ гыч
быш группа двн группа двн рай, Тимиргалина, Просш кэткнат Пошкырт комео- вирнив, орденосэц в л а к Иамав Йылга л спромхоз нэ прэзидиумако пувчалэш: о б э з а т ь л а ш.
5 Район прокурорлан, мод организации еай йе- Кньӓзханов, Бадрэтдинов,
1.„Иошкяр Курзлшэ“ :яАпгыч
толгао уполномочен
Барламов йолташӹн чодра тыкаа", „Будонный**, „Буб чодра пагса ден кылдалтшэ ҥышт влак чумыргышт. Рес-. Кагарманова да моло йол-*
йамдылмаш, лукмаш, раз нов1*, „Молотов** лӱмвш кол алама паша-влакым черэт публикын тӱрлӧ районжо) таш влак чылаже 33 йеҥ
„Социализм**, „З а деч поена (внэочэрэцнэ)он* гычтолшоЗОЗдэлегат-влак р ӱж ге н со в о кырмаш дэн
дельно да шолнлымаш нэр хоз,
гвн докладшым колыштып, водской", „8-март**, „Комин чаш, Чодра пашаште хули в о к л а ш те -кӱ к ш о п а ш ӓ еайлалтыч.
преаидиум палдыртыш:
тгрн“ , „Ильич*1, ,, Ленин** ган пашам ӹштышэ „Завод лэктӹшым пушо, социалист) Ӱпӧ ода гыч, Белор*цк,
знатнэ йэҥышт Баймак
да Старлигамак
колхо- родинын
,,Чап?й“ , екой дэн 8 Март
Р Е К могырыу, йел совэт „ Н - Кильмвт**,
вингматйн-влаклан влак-Кньӓзханов, Вадрет гыч толшо дэлэгат ваак
колхов-влаклан
ч о д р а „У й а л ^ П Ь м в р 1*, „М Горь“ эыеео
ышт&машым к у к т ь и о чот ки й 1*, „У р ӓ л 1'. „Пахарь** пеҥгыде
мерым
ышташ динов, Кашапов, Кагарма- прэдложенье почэш, почотнова,Манкейэв,Исламов,Су- но празидиумыш ВКП(б)
д»нв ш уко гана ончыктал , , Волгыдо", „ПэтровсЕИЙ** кӱшташ.
фйанов, Гадильайзва, Ф и  Рӱдӧ Комитег Политбӱрӧм
6
Колхоз
правленьз-влак*
,.Ушэм‘',
тыи, чодра план темын огыл, ..Мурадов1* да
йолташым, Иетэлым латов йолташ влак. Нуно —Сталин
Иаман Иылга лэспромхов .Кызыл-Иул** колхоз вуй лан, равд-лькэ дэн
влак
оҥыщто
совет
ушежовӹм
Дмитровым,
Косаре
мут
д«н голхое правленьэ кок латыше влак, 1-шэ а т э л ь шолылышзш планом
мын
ордэнже
волгалтэш,
вым,
Тэльманӹм
да
Бакиа
ятгпт» ыттымэ договор,РЙК мартэ чодра планым пӱты луктэ тэмаш обэзатьлаш,
йолташ влакӹм еово кырмаш
могврым ш уко гана преду ньэк тамышашлан чыла па Ты паша дэч тайнылше
Трибунышто ВКП(б) Об дэн еаала лг. 7
прэднтьлалтын гынат, кол ша вийым—имньым, йолын влак лийыт гын, чодра йам
ком
Секрэтар Быкин, ИеанКонфэревце мандатне ковӱрпмашэш
хоз влак о г ы т
шукто, йеҥӹм ситышын колтыма- д^злымашым
в гаорироватьдат. Сандвна? шым ш укташ обэзатлаш. чотлэн, мут кучаш кодаш чурин, Пошкырг Д И К вуй> миссым, рэдакционно кол7. Чодра йамдылмаш пла латышэ Тагиров, Совнар дегвйӹм еайлымэ дэч вара,
10 мартлен чодра йамдыл- Тыдым
шуктымаште йал
маш— 88 процевт, шупшӹк- совэт, колхоз вуйлатышэ нӹм вӱчык ерокышто ТВ* ком предсадатэль Була- овчышаш пашам, регдамвншев, ВЛКСМ Обком еэкрэ- тым пеҥгыдемдыш.
тымаш 73
процэнт, рэе- влак отвэтствзннэ улыт.
машлан, чодра
ыштышэ
тар Тимиргалина, ВЛКС М п Варажым ВЛКСМ Рӱдӧ
дельке ӱлыжат 8,1 процент
2. Чодра йамдылмаш пла бригадэ влак
вашталтымапашаж
нэргев
вале тэмэлтыя. Ш олылыыеш вы м кӱрылшо йал совэт, шым чяраш да планым ваш Рӱдӧ Комитет предетави Комитет
тӱыалалтынат огыл, Кывыт колхоз влак, леспромхоз керак темышашлзн, ч^драш туяь Шлмрай йолташ влак. Шамрай йолташ докладам
Тимиргалина йолташ кон- овлаш тӱҥалье.
19340 кубоиетр йамдылшаш, лан пэньий да нэустойко тэ ыштышэ-влаклан
чӹла фэревцым почын калаеымэ
Сталин йолташлав еалӓм
46760 кубомэтр ш упш ык- тӱлымо дэч поена, жацым успӧвийым ыштаШ.
тӱҥалтыш
мутхпым,
1917
ий
мут
ден телэграммым притымаш, 20364 кубометр рае- ончфДв/шошым вӱдымаш жа
8. Чодра пляныым тэмй
охть&брыштэ
Ленин
ден
ниматьлыме
дэч вара ^кае
дельвэ, 2858о кубометр те- йыштак.паша вийым колташ ше Фрунзэ,
Путиловэц,
пырльа
пролетар
рэводувас?даньв
петыралтэ.
лым птолылышат удо. Чодра тийыш манын, шижтараш. Динамо, Чулпан да
Ста
йамдылмаштя М и ш к а н
11 шэ март эрденэ, кон3. Ти пунч^лмутым игно- лин колхоз-влгк гыч чодра цын знамыжым кӱш нӧлтырайовым—„У ш » м |в, Завод рироватьлышэ йалсОвэт кол ышташ кайаш шонышо кол шӧ, Лзвиа ден пырльа пар- фэрэнцэ, ВЛКСМ Рӱдӧ К о 
вой, Лэеия лӱмвш, Йошвар хоз вуйлатышэ влак, калык хозник влаким колтыдыма- тийӹн тушманышт - влак митет пашаж нэрген докла
Куралшэ. Райввк?. Чаплй еут о н ч ӹ л к о мутым кучаш шым чараш, Чодраш кайаш ваштареш чӓрнӹде кучэ- дам Пошкырт йылме ден
лӱмэга колхоз «лак шент?к тииыш манын, шижтаращ. шоаышо колхозник-влакден далше, Лэнин дэч поена колышто да тыдлэч вара
Совет
Ушэйӹсэ
пашазэ ердэнее еаевданьӹште да
4. Кӱшво ончывтымо йал добровольно
ш уп ш ы т. Тачс» вэ^ылан
бригадэ-влаклаеым, тыршышэ маееым
М. Горький ден Шэмер совет, колхоз вуйл тышг кым ыштен, орггнизованнэ
кае еаседаньыштэ преянӓезҥымаш гыч евҥымашыш ыштэ ойлымаш тӱҥалье.
колхоз почеш шӱдьрнат влакым колхо# маееэ дэн чодр»ш колТаш.
наҥгайша-Сталин йолташ
Л
когташ,
О н ч ы л
Еодхоз-влак пырзьа чодраш
9 Ш ш а вийым колтыде
лӱмэш калаеыш.
(БашТАСС)
Путнловгц Сталин лӱмвш, йал еовэт, колхоз кӧрго чодра йамдылымаш планым
Фрунеэ
лӱмЕш да моло П1ан тэмыдегече чодра гыч кӱрылшо К ы й ы л Иул кол
кӱшТаш. хоз вуйлатыш''? Камалэтдиколхоз влак чодра йамдыл пОртылдымашын
ш т новлан, Комунар колхоз
М 8 Ш кугыЖЭЕыш
планым О л м е ш т ы ш ы
ыиде ӓлӓ кув а м гк томышт влавяан, чодра ышташ па вуйлатышэ Гамбарисовлан
Париж Комунлан 65 ий влавлав, мемван вес еллаеэ
П чиловец
колхоз чодра ша вийчм, фуражым еиты- выговӧрым пуаш да ончы- тэммв, 65 ий ожно 1871 ий иза-шольо-влаклан
капи
шолылымгш ПЛЁЕЖЬМ ВЕЙ шыв, кӱрылгде коттэя шо к ь ш тдм пашаштышт ваштал 18 мартыштэ Париж паша- тал ваштареш,
пролетар
гаш да чодра гыч шылын тышым огыт ыште
ыв т в м р н толэго.
гын, зэ влак влаеым первый ки диктатур верч, комуннзм
Кӱшнӧ ончыктымым ушыш толшо дизэртир-влавлан пеҥ п^ҥгыдырак мэр ӹштадтэш дышкышт налмэ кэчэ— 18 верч кучэдалшв
влаклан
валыи, РИ К-ы н ввэочеред [гыде
мэрым
ӹ ш т а ш маяын шижтараш.
март дышвмвш. Ты кечыш- полшапг, МОПР пашам еате Париж комун—пролетар йемдыман.
Ты кечыштэ
СТАХАНОВЛА ПАША диктатурам илышыш пур- кажне колхоз, учрежденьэ
точымыжо да школлаштв улшоМОПР
ЫШТЫМАШ ЛУ КЭЧАШ таш первый
ильэ. Француз буржуазий организацэ ышквяжӹн ерМ и п ка н
доротутэлыште Париж пашазэ-влакын тар- тыше пашажвм нтоглвн,
Р И К прэвидиум, доротдел нэчаш ым
увэртаргш . ыштышв специалист влак ванмыштым йанлывла лаш ончӹкыдаи
практнчесве
вуйлатыше Ларионов йол- Доротдел вуйлатыше Ла* ты кэчылаштэ лийше еоввтыртыш. Туге гынат, Па ыштышаш пашам палемдйташын корно, вӱвар ыш- рионов йолтапш н,
й е ҥ - шаньешышт март тылызын риж комуя нэргэн шарныман. Ты кэчыштэ кажнэ
тымаш мийьв верген ен-* влакым пашаш премай уш- 15-ж гыч 25 ше марте кор- маш пӱтывь тӱнча пролэМОПР членын активнысыформгцыжым
ЕОЛЫШТЫН, ен, кӱлеш пашаште тэхви- но ышташ кӱлеш матэритар влакын шӱмэшыт ӱмы- жым кӱш кырак вӧдталаш.
корво ӹштымаш п а щ а чееке укаванье пумашым йал вдак йамдылмаш етарешлан коднн. Париж ко МТС •шэ колхозышто, ту*
тӱеыдкмаш пушкыдын ми- ш укташ кӱш таш .
хановла
наша ыштымаш мунын опытешыже, тудын нэмшв влак коклаште инйа. Путыракшым етроитель2. Чыла йал совет, код- лу кэчашым уввртарыШт. йоҥылышыжым уш ы ш натэрнациональне воспитаньэ
етвелан {гӱлеш материал хоз-влав ты вртарыме лу
Ты
етахановла
паша лын,
совет пролетариат, паша кузэ шындалтын, каончыктымо ыштымаш
йамдылмаш пушкыдын ми- кечашышТэ
ду
кэчагпыш шемер кргстйан влак д*н"е питалын уэникше влак дэйа. Ш у к о колхов влак ты участкэш йеҥым да имньым чыла йал совет, колхоз- пеҥгыдэ кылым кучен, Лэ нэ ваш еерыш
колтымаш
пашашке
ш упш о
паша еитышын колтен,
кежнэ ; влак ушнрн, кеҥэж жа- нин-Сгӓлин партий вуйла- кузэ
организоватьлалтыҥ,
п^шам шукгы- | пыштэ кӱвар - влав ышты», тыме денэ. еовэт социалист
вийым колтыдэ тормывлен Т01Х08ЫН
член взнос ден шэф кумдо*
вийат да корво ыштымаш- мьгжгш текшырен шогымян. машӹм 70/прсцшыш ш ук- кугыжанышым ыштвн Па вичыр кузв погалтэш, текым кӱрнлмашке шуктышт. Тыдым
шуктӹмаштэ йал |таш еитышын строитэльст-! риж комунӓ^р влакын шо- шЫрен, МОПР пашам еӓИал совет, колхов вуйла- еовэт, колхоз вуйлатышэ- ’ ве
матарийалым—кӱ й ы м ,1нымыштым илышыш пур^ йемдыман да МОП? член
тышэ-влак корво ыштымаш влак отвэ стненне лийман. : гравийыи, пушеҥгӹм йам- тат.
влакым партий ден прави
3. 1936 ий, 25 ■шэ март- | дылвн,
клан темымаштэ ышквныш*
кӱлвш
верышкэ П ари ж Ко м ун кече-М Ӧ П Р тельстве пунчадмут влак
тим отввстеэввэш огыт чот- ыште еэльдор уполвомочвн шупшӹктвн еатӓраш верч кэчэ. 18 март кечын, ме шуктымашыш адават вИЙӹн
ло, корво ышташ постойан- йал еовэт юленев дорожно кучедалман.
ош
террорын жертвӹже ушэв, ты кечым ваш дийман.
не бригадв-влакым
фор, еэкца вуӒлатышв да домыжлан гыва
Ойыреныт, рожно бригадвр вдакым лу ) Кӓжнэ колхоз, колхознивСГР У ш э м С овнарком д эн ВКГНб) Рӱдо К о м и т э т ы ш т э
колховлав
пумо плавым кэчашын
итогшо
д э н влак корно ыштымаш ста*
цӱтывьек
пувн огыт ул, ӱжыктен, еоввшавьым эр- хановла паша
ыштымаш
тараш доро^двл вуйлатыше лу кечашыш прамай у т мавыН пзлдыртыш.
Кӱш нӧ
овчыктымо вла- Ларионов йолташлан вӱш- нэн, кӱй, пушэҥге йамдыл*
ССР Ушэм Совнаркомден да МАССР колхоз, волхов*
кым
ушыш валын, Р и к ' таш,
! маштэ паша виӓым прамай ВКП(б) Р ӱ д ӧ
Комигэт ник да ышквт озавлыкпрввидиум пувчалэш.
4. „К о м ун корво" газвт пӧлвн, организованне ыш- Йӱдвэл, Горьзов, Сталин влакдан
кугыжанышывз,
корво паша тэн, етахановда п а ш а град, Саратов, Восточно- коперативвв
1. М артын 15 ж гы ч 23 редакеылан
организацэш» мартэ норно, нӱвар ден увертарыме л у вэчаш ыштымащ лу кечашыште, еибир, Красяойарск край, влакыш, еадыгак одаее, йал
влан ы ш та ш л а н иӱлзш мнйме верген газетеш се корно ышташ кӱлеш ма- Калинине*, Иванове», Свэрд ыев пазар, чӦйыв корво
тэрнйалӹм пӱтӹньев йам- лов, Омск, Днепропетров етанце-вд кэш ышкв пареҥ
строитвльствв матврийал- рен шогаш кӱшташ.
ы м йам ды лш аш лан да Ряк вуйлатыше ОТУЛЭИ дылээ шуктымая.
ск, ^дэееэ да-Донэцек об- гыштым
ужалӓш «разрэ№ / Карель АССР, Пош- ш а т ь л ш .
л ун ш а ш л а н етахановла
Севретар ИА.НЫБАИ9В
(Баш ТАСС)
Доротдвл Ларионов. кырт АССР, Киргиз АССР
паша
ы ш ты м а ш
лу

1-шэ АПРЭЛЬ МЯРТЭ ЧОДРЛ

ПЛЯНЫМ

М 14 (405)

ТЭМ ПШ

Париж Комун кэчэ лыш эмэш

М иш кан РИК прэзидиумын 1936 ий
14-Шэ мартӹш тэ лукм о пунчалжэ

Парэҥгым ужалмэ нэргэн

>1936^^й17^11Э^мартг^^^^4©5^|

У

КУЛЬТУР иодыш
дэн модыт

ЭнГЗЛЬС ЛӱМвШ КОЛХОв
клубышто культур паша
сай
шындалтын. Колхоэ
ырвэзд-влак кас йэда клубыш чумыргвн, К 0 М С 0 У 0 Л влак ден пыряьа тӱрлӧ
сылнв мутан кнагам, газэ
тӹм, йӱкын лудыт. Варажын у модыш-влак дэн
модмашым ертарат, куш тат.
Модыш-влаК—„Моря
волнуется- , „Мый
удар
н и к вргэ улам". КуштЫ '
маш-вдак:— „Бийкот", Кандаш Йаҥ дэн куштымаш,
к у т йеҥ дэн куштымаш да
ышквт куштымаш влак ертаралтвш.
К л уб пэлвнак драм к р у 
ж о к, шумовой оркестр ор
ганиео ватыалтын.
Кхубын библиотэкышкыжэ
ш уко жап ок лай 1 бо тен
ге акаш тӱрлӧ кнага влак
налвлте, тунемше да колхое ырввз» влаК книгам йӧ*
рӓтен лудыт.

,Комун Корно*

„П эл эд ы ш “ кол хо з вуйлатышэ
Зайнуллинлан пэҥ гы дэ мэрым
чПэлэдйш" КОЛХОЗ ШОшым агалан йамдылалтмашым шуктышашлан верч
увэртарымэ етахановла па
ша ыштӹмаш лу кечашыш
ушнэн огыл. Тачсе кечэ
марте озанлык курал—тырма, плуГ, кырм» машинэ,
сбруй-влак—омыта, ӧрмычак, моло кӱлзш кандра
йамдэ огыл. Кырмэ маши
на кывӹт мартэ лум йымалнэ шинча. Агройӧным
илышыш пуртымаш, тэрые
лукмаш, ломыж погымаш
пушкӹдын эрта. Пасушво
тэрые олмэш олымым луктын еӱмырат да йал еовь
тыш сводным олтален пуат.
Колхоз вуйлатыша Зайнуллин етахаяовла
паша
ыштымаш лу кзчашыш уш*
вэв, шошым агалгн йамдылалтмашым еай
шуктэн,
районыштына
и к гӓктар
гыч 18 дэнтнэр шурно лэктышым налаш кучедалшаш
годым, колхоз малым, океам шалатылеш. К « ы т зо5

пут колхоз парьнге шӱйын.
Фэрмысэ кроликым шӱш*
кылыа, 823 таҥге акаш коваштым
еоюзпушниныш
ужалэн, 100 тан-гэ акаш таварым— 19 метр еитеам, ик
плашым нальэ да клублая
12 метр еитеам гкн а пуо,
молыжым чыла ышканже
кодӹш. Иавсубайав Иандуган, Актимнров Айднмир
лан праве контрактоватьЛЫМЫЛӓН пушаш 32 ТаҤГЭ
охеам, поддэльнв раепиекым ыштэн налын кочко.
Ревиз коиисе вуйлатыше
Биктнмнров Ильтимир, кол
хоз вуйл^тышэ Зайвуллинын тыгай еындыме еашам
ышшмыжым, шошым агалан йамдылалтмашым вӱрылмӓшка
ш уктымыжым
шинчун шога гынат, вымо
гай йӧным ыштыдв кглшэя ила.
Тыгай еитыдӹмаш-влйкын
кунам мучашыжэ лнйэш
гын?
ИВАНКИН

2 -ш о могы р
У КНАГА ВЛАК

Ианвар-фэвральыштэ маргосиэдат
тыгай марла ннага-влакым
пэчэтлэн луктын

П о л и ти к литэратур:
нэмшэ-влэклан лудаш шол1. И. В. СТАЛИН „Совэт дра шрифт дэн печетлымэ.
Ушамысэ аграрнэ политик Сӱрэтан. Акш э 50 ӹр.
нэргэн” . Акгое 25 ыр.
/
2. М. СОКОЛОВ „Фашиз- Ваш кэ пэчэтлалт
мӹн еӧйлан йамдылалтмы-!
лэкты т:
же да ССР Ушэмын тыные
Ш ош о ага нампаниЙлаи
политикшэ" Акше бо ыр. •
1. „П Р АМ Н Э К „Иал оеанСылнз мутан литэратур: лыкын 1935 ийыее и^огшо
1. Й А Н Ы Ш И А Л К А И Ы Н да 1936 ийыште ышгышаш
„Эрге* (поэма), Эрвел ма- пашана". Акш в 60 ыр.
рий-влакын граждан еӧййш* Сылнэ мутаи литзратур:
тӧ Колчак армий ваштарэш
кучедалмэ,
партизан-вла1. А. М И Л ЬУТИ Н „ Л у к кын гэройлык пашашт, к у - тына" (кок кидежан пийее).
чедалмэ тулаш кокла кре- Клас тушманыН колхоеышетйанын .вашталтмыжв, рэ- то оеал паша ыштымыже;
вольуцо
вэк шогалмӹжа колхое вакш локтылмыжо,
нэрген. Поэма 14 ӱжашан колхоз калйкым лугымйжо
(„Поран" „Сӱан*, „Погонан ончыкталтын. Вара нуным
шиньэл", „А ч а “ , „Ш кэты н", луктыв колхое пашам вийТойгузин, Салмийарова
„Салмийан Изылан-, „Ко- аҥдымэ нергэн воеалтын.
драмкружоклан
жар", „Кӱсӧ*, „Ошын", „К и - Колхов
дыштв“ , „Пл§н", „Партиза шындаш еай пийае.
Культур паш аш
н и т " , „Вичэ дане“ , „Сӧй",
2. М. ЗОЩЭНКО „Аеап!*
йӱш тын ончат
„Эпялог"). Эрвэл
марий
Мӹскара
ойлымаш елак
йӹлмэ дене вогымо. Кнаган
„Ком интерн" дэн „8-ш а
Марташ К.Марсгий куеарэн
акшэ
75
ыр.
март" колхозлан ик клуб
1935
ийыштэ лэкшэ 49 Вольые ончымаш пашашуло. Ты клубышто вымогай
3. АРСЭНЬЭВ „Д эрсу
, номыран
„Комун Корно" те овадӹмылык
2. И А Н Ы Ш И А Л К А И Ы Н
вуйлана.
кул ьтур тӱс уке. йӱштӧ,
газэтэш „Октьабр" колхоз Сэдэ
арньа коклаште 8 „У ж ар жап" Тунэмше рве- Уеала*4. Прикльучэний. п у 
олташ пуым огыт пу, ке
тешествий нэрген
пэш
вуйлатышэ А ки й Акыдий- имньэ чомам
вудаятыш. зэ ка л кк нэргэн повэсть.
росин ук». Пуым йодын
оҥай
куго
кнага.
Сӱрэтан.
ын колхоз малым, шурным Ныл еӧена колыш да Бэлэ- 1924 26 ий жапыее Башкимийэгат, Коминтерн колхоз
шалатымыж нарген еэрал- бэй район гыч
кондымо рийыеа и к тэхникум ииӹш 4 Н. И. БИРЮКОВ „Песни
вуйлатыше-огэшат пелвштэ. тын ильэ. Ты п*шам район
куго
поротан
уйеӧ
еӧенам ончыктымо. Рвавэ калык труда*. Почэламӱт-еборннк
„8-ш э мар?1* колхоз, клуб
организацэ могырым, йал ончыдак пуш ты ч
туныктыщо лийаш
куеэ поэт кӧлхоевикын рушла
вуйла^аш Ардэйэв Павӧлым совет могырым
кӱлвшын
йамдылалтме, национализм почэла мут-влакшв АвтоАкыдий
дэн
фэрмв
вуйпуо. Павыл нымогай пашатвкшырэн, пэҥгыдын йӧн латышэ Шаймардан—„шо- ваштарэш кучэдалмэ, нау- рын еӱрэтшэ уло 72 етр.
мат огеш ыштэ. Планже
ым ыштымаш ыш лий. Кызйт шым марте, чыла жолэн, кым еайын пален налаш
уке, улыжат кӱвӓр оҥа шел
крИТИИВ!
адак еӹндымэ пашгшт-влак питы ж э"— манын веле ку- тыршыме, обшестввннэ п а 
мэш 10-16 гана куштыкташ ЛЭКТ».
ша, ӱдыр качэ коклаеэ
тырат.
1.
Ф. КАЗАНЦЭВ „С. Г.
вале шиача. К луб кӧргысӧ
Ты колхоз шошым агалан
Акыдийын, ферме вуйла- илыш пэш еайын ончыкты- Чавайын творчество корнӓста влак патафон т. м.
йамдылалтмаш п а ш а м тыше Шаймарданын тыгай мо кнага, 136 етраницан. нӹжо". Пӱтынь творчэетпудырген, йомын пытэн.
кӱрлмашкэ шуктэн. Курал, еындымэ
пашам
ыштэн Акше 1 т. 60 ыр.
вым лончылмо опыт. 72 етр.
Тынбай йал совэт алье машина рэмонтлымаш огеш
киймыштым РайЗО пашколхоз
правленьэ отчот- артаралт Аншат куд о ныл
3.
Ф.
ПАНФЭРОВ
„Б
р
у
с

йэҥ влак
(СиннциН дэн
Пэчатьыш пуаш
шымат колыштмаш уке. Ты тылызэ годсех
тӱяылалт Байметов) ужын кайышт ки " (ромнн пэрвой кнага)
клубым вӧ е-^эмда гыв?
йамдылалтыт:
шинча, контажымаг пужен гынат, еадак йӧяым ыга- Марлаш Иванов М. М. куеарэн.
Сӱрэтан.
Коман.
304
КОЛХОЗНИК
налывыт, япшатеэ уке .
т ы м ӓ ш укэ. КО Л Х О ЗН И К
1.
„КО Л Х О З
МУРО“
етр. Акш э 4 т.
(у такмак влак). Оячылму*
ИНДЭШ ӰДРАМӒШ
КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ 4. А.СЭРАФИМОВИЧ,Сцэн тан, еӱрэтан калаеен муро
ПРЭМИРО в а т ь л а л т э
шик* .Стрелочник Рэвольуцо кнага.
Кандаш март ӱдрамаш ЛОКПРН ДОГОВОРЫМ Ш ӦРЫ М Ӧ д*ч ончычео кӱртньӧ корно
2. И. ГРУЗДЬЭВ„Мзкеям
пайрам качым мэ, еай эрпяшаеэвлак и ш ш ы ш т гыч
тарышна. Ты кэчыште, вас
Гитларын рэйхстагыштэ ӹшташ ӱжйт. „Савдзй Тай ойлымаш влак. Маолаш А Горькнйын илышыже да
коштмыжо". Ш ке
тане К01Х03 ӱдрамаш вла- о й л ы у ы ж ы м да рейнзоныш мс" гаэгт Гэрманийын па- Л^бщвв ден А. Малинин ужын
ойлӹмаш
влакше почеш
кым
клубыш
чуммран, ко гэрман войска пурты- шаже воружэньым куш ты- кусареныт. Акшэ 45 ыр.
кэлыштареа еэрыме. (Оылондак 8-ше мартыштэ ӱдра- мым чыла тӱнчамбал гаеэт* м&шкв ш укта манын ончык5.
А. ГЛЭБОВ „Иоҥылышвэ ойлымаш). Марлаш А.
маш пайрам кэчым эртар- вл^к пэш куго антэрэе д а  тя. „Ваш кэржал^тдымэ нер
лийын",
И к кыдэжан кой* Лзбэдвв кусарен.
мэ значзньыж нергэн док на лончылйт. ГЬриж газэт ген ойым ышгыше да тулад лийэ. Ты доклад деч влвк пэш чот пудранен во-| намак вэе договорым кӱрл- дарчык. Йал еовэт паш»,
3.
ГА Й Д А Р „Ш кола*1
нӧлтымӧ, клае
вара колхоз пашаште да в«т. Гавет-влак Германий! шӧ кӱгыжанӹш дэн ваш культур/
Граждан еӧй годым и ку ч э тушманым
чараш
лукмо
чодраште етахановла паша с О я ы м лышамда манын он-1 кэржалтдӹмэ нэргэн договикын гэрой пашаже нэр •
ыштышэ-Йльтыб,йава Саки- чыктэн, Гитлэрын шуншын ворым ышташ пайда у к э ", нэрген. Нал драмкружок
гэн ейлнэ кнага. Марлаш
лан
шындаш
келшышэ
пийэе
вам 5 м е т р еитеэ, Килин налаш шонымыжо вашта- —манэш газэт.
П. Иагодаров ден К . Мар*
байава Ӱйакайып^ 4 мэтр реш вн п э ҥ г ы д е
мерым
Изэ антантэ пашайэҥ ка- А кш в 45 ыр.
евий кусарэныт.
чылаже 9 ӱдрамашым „Эн ышташ йодыт. Франций- шакл ш чак шогышо “ Ж урв.
А Ф АДВБВ „Мэтзлиц I й
гельс** колхоз правленье ыее йатыр газэт влак Гэр- наль Дэ насьон“ гаээт Гит- („Разгром"
4. МИТРОФАНОВ „Бата*
роман г ы ч
премироватьлыш.
Кызыт маний ваштареш экономик лэрын рэйхстагыштэ ойлы- )ужаш)« Марлаш Йокянда- льон авыралтын**. Иошкар
ку го йав4 вл»к туныктыма- дэн фяяанеэ еанкцийым мыжым да Сталин йолта- ров Ольэг куеарен. Сиби армийын обороно пащалан
шым еай органивоватыенна ышташ йодын возат.
шын Говард денэ кутйры- рыштэ Иапон жатэрвэнцэ йамдылалтмашыжэ, маньеТойгузии Салмийарова
мыжым пэчэтлэн,
нуным вЫптарэш граждан ебй го вржэ нэргэн йочалан еыл*
Гитлэрын „тыныеым йӧ когыньек умландара.
*днм кучэдалме нерген. Ио- нын возӹмо ойлымаш. Мар*
ратымыжэ* нерген уэш ишГитлэрын
ойлымыжо,— ча влвклан дэ шагал ту- лаш А. Малинин куоарэн,
Кок ййлан тӱрмаш
андармыжлан
Чэхословак манэш
газэт,—тӱнчамбал
пэтыраш
обшэстванноеть ок ишане. илышым Анархисгла умлы(Телефон д э н э )
„Прагэр Прэссэ* газэт ты- машын, ышке кумыл дэна
К у ж н у р йал ыш кэт озан
Йалкор еэрыш почэш
га ончыкта: тыде еобытье налмэ об|зательствэ кӱрлвлак—Фатлыков Захар, А к у Гитлер
правитэльствын машын сбразгц'не лийын
14*шэ фэвральыштэ лэк* денэ йал оеанлыв артв*
шэв А птуш , Василйэв А к
1933 иӓ шыжэ гыч т у к - шога".
т
?
9 9 ше номыран „Комун льын сталинский уставше
еай да кулак Кутлубайэв
таш тӱҥалме иолитикшын
Корно"
гавэтдШ „ И п а й ончыктымо воЙынча, 5 тру*
Сталин
йолташынГовард
К утлукай чодра
пашэщ
черетан ӱжашыж». Ындэ дэне кутырымыжо
дэк гаеэтым додэньлаи штргфоватьлал„ССР лудшо влак
мнйдэ шылын кийышт, чо
Германий вэреаль догово- Ушем познцын ервелыеэ огэш шукто"*— манмэ еэ* тын. Тугат ок тӧрлане гым,
дра плавым
кӱрлмашкэ рым вэле огыл, но ышкэ
тывыслыклан пэш к у го зна- рыш текшырмэ почвш чы- наша гич кораҥдаш шиж*
шулшыч.
вӱмылжо
дэне ӱмвакшв ченьан улмыжымн газет н ӹ ш лактв.
тарэн кодӹмо.
Мишкан район калыкеут
нэллэ локарн
ебЗватвль* палвмда. „Гитлерын пашаСойуепэчать И Ш К У З И Н
Руеийэв
Ипайлаи
прав*
ты лашам тэкшыран на
етвымат кӱрлын.
леньв
мэгырым
ӓлӓ
мунар
жэ
Сталинын
ойлӹмыжым
ЛЫИ, кажныжым 2 ийлан
Зам. отв. редактора
шижтармаш лийыя
Англи гаеэт-влак пудра* ентышын паҥгйдэмда,,—ма гана
тӱрмаш дэтыраш еудитлыш
С. М. ВАСИЛЫВ
гынат, тӧрлавзн огил. Санныдэ да еекэрэнрак пашам н а т пытартышлан газат.
АОАИЭВ

Адак Акий Акыдий нашажэ нэргэн
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