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ШОШЫМ АГАЛАН ИАМДЫЛАЛТ 
МАШТЭ

Танэйс» шошым стаканов „Чэльӱскин", „Партизан1 
л 1 паша ыштымаш шошым „У  Иаг* „М Горький44 
лийвш. Вӱдаш лэкмэшкэ Авив14, „Коминтэрн",„Иош 
ш уко пагыт ыш код, <мн- кар-Куралш»*4 ла тулэч мо

Газэт журналым 
ситышын огыт нал
Иат озанлык «ртэль ста* 

линскйй уставыштыжэ „ар
тель члэн-влакын культу 
рыштымнӧзтзн шог:ш: га- 

_|з»т, журнал, ввага, р^дио
Д||| I  ДА V и  М  X Ш Ш П V/ А ) V /-* *  ь/ «7 I г * и  *7 I ^  .

денэ тыкэчылаштэ кажнэ ло колюз-влакышт» Йам-1ДЭН КИН0М шараш,клуб, баО 
колхоз, важн» бригад», дылыкук»—урлык влак сор 1 лиӧт^к, яудмо вэр (читаль- 
кажне колхозвик даволхоз •шроватьплт пытаралтын вым) “ ш1'аш манын кала- 
ница шошым агашкэ лек- огыл, йал озанлык машина, сы*®- *УГ» ганат, „1 М»а“ 
таш йамд» улмыштым т»к курал-влак ремонт пытен |волх03 правлэньэ уставыа 
шыраш тийыш. Улюо ситы огал, сбруй да тул^ч моло 
дымаш-влакым вызытак ӱзгӓр йамдэ огыл, орва-влак 
тӱжвак луктын, тудым пы- лум йымалн?», имньэ вла 
т *раш большввиала пижы* кым сай ончымаш уке. 
на гын, тув*м ея э стаха- А гроЙбвг вл к —терьде лук- 
новла паша ыштымаш шо* маш йаровиз цийлан йам- 
шымым ваш лийгш Ёамдэ дылалтмаш пушкыдо. 
улына, мавын кертына. { Молан тыгэ, вызытат его- 

А ыштан шуктыдымо гоым вӱдӓш лвкггш йамдэ 
тт«ша альэ пэшав шуко озга»нД ул? Эа ончычак 
Ш уко  вӧлхоз вдак альэ паша вуйлатымаштэ. Кол- 
чодра йамдылмэ планымат хоа правлвньа влак кызыт 
тэмэн огат ул да т*маш миртэлт „пагыт уло—шуна“ 
огытат ^ырп.1 э. Налэя маЕын гына ыштат. Иал со 
Ардаш йӓл соват кӧргӧ вэт влакзт кӱлэшын огыт 
„Муралов44, „Пахарь4*. „Ки- вуЕлатэ. Тудыжо тувач па- 
еыл Иул*, „Волгыдо44 кол- лв:- Кӱрзэ йал совэт мар- 
хов влакым, нывын план- т^н  20 жо райЗОлан пумо|

культур шярьшэ наргэн 
ончьнггым^жым итышыш 
пургащ вврч ок вучэдал, 
Колхозыш.О 110 ч ОЗЧЕЛЫК 
чотЛалтвл, улыжат 40 экз 
эмяль’ р газэТ, журна* вэлэ 
толэш. Тыдымат т^ҥалташ 
да Пэл» Кидалдш Ш -солыш- 
то турэмшэ влав гына на- 
лыт. Колхозник-вжав ик но 
мыр газэтымат огыт нал да 
«олхоз правлввьэ дэн лудмо 
пӧртланат садыгак огэш на 
лылт. РСолхоз правлэцьыш 
ик многотираяска толэй! 
ильат, тудыжеымат тамака 
шупшяш кушкэт пытарат. 

КӱепӦ шурно лэктӹш

ПОЛИТИК ТУНЭММАШЫМ САЙ 
ЭРТАРАТ

Фрувзэ лум»ш колхозйссофдроц нтга» кӱрылтд* вош 
гомсомоч органияацэ, про тыт,
пагаядибтш» Бикбулатов 
Гилим, политик тунэматым 
сей оргӒНИЗоватьлэн. Поли
тик тунэммаш ончыктымо 
кэчэ влавыштэ (вич кччэш 
пӧрык) »ртаралт»ш. Тунв- 
маш 13 комсомол гӧч 95

Моло комсомол организа- 
цэ влав Фрунзэ органивац» 
дач прим»рым налын, по
литик тунэммашым ончык- 
тымо вачэ-влавышт» вӱ* 
рылтдэ эртараман.

ЧУЛПАНОКИИ

Мэмцан элан рвэзышт-влав комсомолан Ю-шосйэзд иэ иэ- 
чылтмылан вийын йамдылалтыт.

ышт пэлыжь угла вэльэ сводкаш мартын Ю жо пу- нялаои в»рч вучадалмаштэ
тэмын, кызыт чодраштэ мо сводк ш он^ыктамо д*-ч газэт, журнал коч сай па-

СӰРЭТЫШТЭ: Туркмэн АССР, Мэрвн оласэ комсомол агнт-б^и- 
гадэ члэи Саларов йолташ, „Джэмэт“ колхоз рвэзэ влаклан 
В.ПКСМ Рӱдӧ Комитэтыи ӱжмашыжым ока. _________

КӰКШ Ӧ  ШУРНО ЛЭКТЫШ ВЭРЧ
„За ет Глинский” колхоз 

кӧмсомол орГӧНИЗАЦЭ ком
сомол, вомсомолва-влак, 8 
март квчын еуботникым 
ыштэн, 23 имньэ дэн, кыл-

имньат, йолын йеҥлт пэш вӱцяш йӧршӧ урлыкым кӓ ша опыты* налын кэртын^, ! ^врышТ^ 84 тонно
гшга.-. Тыдэ Ардаш йалмытэн пуа -ты гэ , мартын ™ ла ж УР*ал К041 Т9рысым лук?ыч. Туг1к пи
еовэтыштэ гына огыл ЗО жо 805 цэнтнйр, а мар* : Саедэн» г^вэт ж ур , школыцро тунем-
Тымбай, Чорей да тул >ч тын 20-жо 334 цэнтн»рым ^  * а®0ЫиаН КЗДЫШ7ЫЖЭ-Ш# рВЭЗв-влак 8 цэнтн»р ло-
молойал еовэтвлакыштатвэтэ ончкктат, кывь© нӧш-, " ман 1 мыжым погыгат Каетэны-] Гы еитыдымзш пашам тиы.шя. иаыеимуло. мым пэрвой 68 ц э н т Б в р ы м ;

Шосгым шуо Вӱдаш лэв ончЙВтэаыт, ындыжӹм йялт *1'Май колхоз правлэяьэ жым чумыр погынамашйш 
мэшвэ чотлымо кэчэ в*ль укэ. Туга* Кужнӱр, Ма- Ушыш налын, торлауа ма- т® 12 ӱдрамзшым прзмиро 
водвш, еандэнэ ты кэчы- вльут, / Шадэ йал совет нЫа шонена. РВЭЗЭ ватьлышна. 
лаштэ чыла пашамат бэль влак ончыятэн пумо еводко 
шэвик тэмпы дэн ыштэн дач урлакым кӓ* оачых» 
тэмыман. тат.

Ындэ шошым агалан йам- Оачыктымо-влакь-м ушыш 
дылалтмывам , ончалына—^налвн кодшО ж ӱ ч ы к  жа- 
тыштыжат оячив каймаш д ы ш т э  пашам бӧзьшэ-

Эрлашыжым вомсомох чу 
мыр погынымаш политик 
тунэммашым тӱҥ пашалан 
чотлэн, „Шэмэр44 воххое вом 
еомол органнзацэ дэн» еоц 
теҥас договорым ышташ 
пунчаль», договорым ыш- 
тыш.

„Шэм»р“ ВОЛХОВ комсо
мол оргавивацын мэмнан 
договорнам привиматьлвн, 
„Комун Корно44 гаевт воч 
уввр пумыжам вучэна.

Койеоорг БАИМЭТОВ.

„Пахарь” колхозын имньышт-влак Плэмэннэ ожым ки чиат 
шошым агалан йамдэ огыл

двн пырльа куго еитыды- 
маш влак улыт. Тачс» вэ- 
чылан улажат Шадэ йал 
совет „Иакты Кӱль", Наргэ 
йал совет „Новайа Жаань* 
Йеанчурин лӱмэш, Брӱхов- 
во йал еовэт „Ав^ы ард*, 
Кужо нур йал еоват „Марий 
Иал*4, Ианагуш й.с. „Фрун- 
зэ" да „Чулпан44 колхоз 
влак шошым агалан вӱлэ 
шын Ёамдылалтыныт. Моло 
мэрвжэ ыштышиш паша 
гль» пэш шуко.

в и к л а  ы ш т ӱ н ,  с о ц т й н а с ы -

Донбасеык талэ забойшикшэ Изотов Мигыта кызыт Мос- 
кошто Каганович лӱмзш промакадэмийыштэ ту-нэмэпь 

СӰРЭТЫШТЭ: Изотов йолташ з^дачым рэшгтьла.

„Пахарь4* волхозын кон
ный дворышкыжо пуращат 

машым чот шярэн еитыда- шуйутво, имньэ влак Шувы 
машым пытараш кӱлэш. жо пугыра^ат йавак ул- 
Мартын 25 гоэ гыч апрӧ* мышт дэн вуйаштым мл!Н* 
льын 1*ж м»ртэ чыаа вол- дыш шумэш еакэн шогат 
хое влашшта? шошым ага- —ончалашат чаманет. Им- 
лан йамд» улмына тэкпы- ньэ-вл к огыг эрыкталт— 
ралтэш, чила колхоз вла* имньым кэчываллав лӱвмо 
кыштат—пробный выё&зд, от&раштв олым тгмын—ны- 
влав лиЙэш. Сандэаэ улшо мо рӓгамат от му. 
еитыдымашым вызытак па- Молан гыгэ вара, молан 
тараш етахйновлг паша имньэ-влак пэш йавыв? Фу- 
ыштымаш шошымлан йам- раж еитышӓшлак, имньа 
да улмынам ончыатымгн. вуйэш 13 цэнтиэр два во
штяшяшшшштшшжшшятшшштш. шшшшж Я’(* Ы0> 0Л'ЫМ СИТЫШЗШЛЫК, 14 Шу Дат шуао?

I Имньэ-влакын ал амали-
к кш г  о^чэнмоштыдымашт»
д\, вольыкым йӧратыдымаш
тэ гыэа. Коньух вльк да
волхозник д э й  кугырмагыч
рас паллэ, имньэ-влак т у -
ко годым пагытыштыжэ
огӒт пукшалг, огыт йӱв-
талт. Эр дад э пашашке
кайшаш имньэ-влакым, во
кьух влак умалэн колтымо
два, пукшыд®, йӱктыд» кол
тымо-влакат лийэ.

Эрыктымйш манат гын,
ушышкат ох гуро. Лугымо
годым ояым огэш пӱчкэ-
далт. Тӱйыж вӱльо-влэв
огарыштэ моло дмньэ вдак
дэн пырльа шогат.

Правлӓньат еитыдыма-
шӹм ужын, ты марте нӹмо
гай мэрым ыш ыште, ‘ улшо
имньв-влахлан вод-влакат
еитышын ыштыкталыногыл.

Мартын 15-жо ли&шв кол

„А8ИН“  колхозышто плэ- 
0 менн» ожым таче» квчэ

хоз правлэньын заеэданьы- март» кангш шогалтэн огы- 
жэ тыпашам лоочыл налын,! тил, кэчын кичкат да ум- 
старший коньух Изибаир- бачшэ торык лэвмвш ву- 
ов Сергэйын йанвар тыла- далышгыт. Март тылызыш- 
зэ гыч, имньым аламан он- та волшын ныллыжым ужа- 
чымыжлан 20% трудодэным, таш вичкен мийвн, упшаж

гыч мушкундо кугыт шоҥ 
йогымэшвэ вондншгыч.

Колхоз правлзньэ дэн 
ревиз комис» вуйлатыш» 
влак, ты еындымэ пашам 
ужыт гынат, кэлшэн илат. 

КОЛХОЗНИК

в о н ь у х  Зайнашвв 
Са^дугйнын 10 процент 
трудодэньжым кӓмыташ, 
Йаметов Минилб &й, воньух 
лиймыж годым имньым йа- 
выктарен лэкм ыжлэн 20 
процэнт трудоляньжым вӓ- 
мытаго, волхозник Йлинб*- 
йев Имагулан, имньыжым 
еайын ончэн пашам ышты- 
дымыжлан йанвар да фэВ' 
раль тылызылан тылыз»ш 
ко* трудодэньдвн чылажэ 
4 трудодвньым кӓмыташ, 
Асылайэв Асмандийарытг^ 
тугек 4 трудодэньжыМ кӓ- 
мытӧШ, Изнбаиров Шумай- 
лан, имньыждэн паша ыш- 
тымэ годым еай ончымыж- 
лан, пагытыштыжэ пукшы- 
мыжлан. имньын кӱрылык- 
шым йомдардымылан йан- 
варь да фэвраль тылызы- 
лан кок трӱдодэнь дэн /ш - 
лаже 4 трудодэньым арты- 
раш—пунчальв.

Бригадир Йансыбин Иа

Тӱйж вӱльым 
руалыныт

„8 Март41 колхоз обшо 
имньв вичаш ик тӱйаж 
вӱльым товар денэ руалы* 
ныт, руалшыжэ палэ огыл 

Колхоз правлвньв, ревиз 
вомисат, ты пашам тэкшы- 
рен, винаматжылан йӧным 
ыштымаш укв.

ВОЛГЭНЧЭ

Плэмэннэ ожо 
влак йавыл
„Муралов* колхозӓшто 

штэмвннэожо-влавыметар- 
ныбэклан ’ имньым йавыв-'ший коньух Русинов Ва- 
тармашкв шуктӓмыжлан! еий онча. Ожо влак йавав 
шижтараш пунчальэ. тӱҥӓлшӓш случной кам-

„Пахарь44 волхозашто пань»лан йамдэ огыл. Ожэ 
имньым аклвн моштыдымо влек кэчыногыт »рывталт. 
шошым агадан йамдылы- Ончыкыжымат ожо вла- 
вым вӱрлшӧ паша чыла вӹм ончӓмаш тыгэ лийвш 
волхоз влаклтнат урок лий гын, случной вампаньв 
аш тийыш. вӱрлӧн кэртвш.
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ИалПО-влак сайлымашым мый 
мо дэнэ ваш лийым

Мый, Монар йялПО-н 
Тӧргымдыр йалыс? пӧлкаш- 
тыж» узкалышэ Кайнийэв 
Ианчвй ынд» ко* ийлан 
првкашик дийын ышгеи.
Кодшо иЙлашт», мыЙ пӓша 
дарым 70 теҥгв деч артык 
валын шым кэрт да лапка- 
мат пет шыгыр идь». То
вар ужадымаш адаман мий- 
мылан, тавар ситышын 
лийдымылан оборотыуат 
кугын ышташ ок лий 
идо .

Тэнэй» Тӧргымдыр лапк» 
весе мэ д а  ш у к о  о н ч ы к  
кайыш, лапкышк» культур 
тӱсым пуртышна.

Пашам коллэктивн» до
говор почеш ыштен, тавар 
ужадымаш планӹм 120— 150 
продэнгыш тэмен шогем 
да пашадарымат 200—250 
теҥгэ деч «ӓм нӓлмаш ук».
Кок иЙ прикакйӓыш тв"

- • • • • • • • в

тоген икыр растратымат 
ыштен ом ул. Кечаш та- 
вар ужалымэ планым утыж 
ден» тэяен шогэм,

Туг» гынӓт кыэыт ужа* 
лымаш пашаштына ситы- 
дымршаа уло. М о н а р  
йадГЮ правлень» могырым, 
ыассмн йодмо Таваржым 
ковдэн огыт шого, кол* 
хоз массылап кӱлвш тавзр 
кӹзыт ситышйн огел.

Кыаыт ЁалПО- вхакыв 
отчот ден сайлымаш кам- 
паньым, таварым культур- 
лын ужалымаш ден ваш 
лиймаш верч кучедалам 
да мый сэмынэм паша 
ышташ моло йалПО при- 
кашик влакым ӱжам.

Мошр йалПОнТӧргым- 
дыр пӧлкаште ужадше 
прикашйкте

КАИНИЙЭВ ИАНЧИЙ

Изэ помазок куго значэньан
Помаэоз, тыд» П А р и к м а  

хэрыд вуйым, аль» понда 
шым вӱжымӧ годимжо, 
ӱпым пушкыдэм ды!Ьага 
вэрч щовыным йыгашлан 
кӱдвш, нӓстаже. Помазок 
иаэ гына нӓата гынат, пэ п 
кӱлеш да тудыаден пзй- 
далааэн моштымашат ку 
леш паша. Мишкая район 
рӱдӧ варикмахерыштэ улы* 
жат к у м  помазок ула, ты 
помазок дева кӧ гына па-

рикмахерыш ынж» тол, ту- 
дын ӱпшым альэ понд&шы- 
жым вӱжчш шовывым йы- 
гат, муштак адак вес йеҥ- 
лӓв шовын йыгаш кучыл 
тыт.

Ты помавокым ерэнрак 
мушкыа кучыдтйш ок дий 
мо?. Д 1* тудын чотшкм шу 
кэмдаш пксамат муаш 1и- 
йэш дир?

МУЗИПОВ

ВӰДАШ УРЛЫК 
ИАМДЭ ОГЫЛ

„Муралов1* колхозышто 
747 цеыивр урлык шошым 
вӱдаш йамдэ огыл, трийер 
ден ик цэнтиаржат еоргиро- 
ва1ьл8лтын огыл. Дрийэ- 
рышт шыжэ годс»к лум йы 
мадн» кийен кыэыт гына 
луктылтын рэмонтировать 
ыштадтэш. 1

Урлыкаш шэмшыдаҥ кла 
тышт» дум тэмын, шемшы 
даҥ пэлыж наре шӱк, ту 
кӱйдвнӓк кийа.

Шыдчҥ урлык тугак эр- 
ыктадтын огыл.

Кзлхоз вуйлатыш» Йе- 
магиловлан райЗО гыч тол- 
шо Баймэтов йолташ урлы- 
кым сортироватьлаш тӱҥа- 
лаш, манын шукэртак кӱш- 
тэн иль» гынат, пашалан та* 
ч» мартат тӱҥ алалтын огыл.

Колхоз правл»ньэ улшо 
ситыдымашым пытараш ок 
пиж гын, урлык пуалэв 
кэртэш мавын лӱдмаш удо.

УРЛЫКАШ ПАРЭҤГВ 
ШӰИЫН

Энгельс дӱмэш кояхозын 
урлыклан кодымо 322 цэн- 
тнэр пареҥгыжэ кылмен. 
Колхоз рэзиз комисэ ты 
парвҥгым кылмнмаш гыч 
да шӱймаш гыч аралышаш 
лан сай вэрыш опташ кӱт -  
тэн гынат, кладовшик Ни- 
китьин Багыш ты пашам 
шуктен огыл. Ындэ шо- 
шымлан шыидаш ик цент
нер траҥ гат  ук».

Рййоа организацэ могы- 
рыу винаматжыдан юҥгыдэ 
йӧиым ыштыман.

К . И.

с -? О

СУРЭТЫШТЭ: ,,Муралов“  колхоз правлэньэ тэдэ 'малтыш дэн ма- 
лэн'яжэ киньэлын. Сандэнэ вӱдышаш урлык вжэ сортоватьлалтэш

20 вуй мӱкшын 
озажэ уиэ

„Мурадов41 колхозын клуб 
кӱвар йымалныжэ колхозын 
20  вуЙ мӱкшыжӧ Ш ИНЧй. 
Мӱкш шыжым колхоз прав 
лянье кӱвар йымалакин 
шындалтын, варажым прав- 
лэньэ кусаен кайэд, пӧот 
клубаан пуаштын. Шажым 
мӱкшым кӱв^рйымак шын- 
дыма г о д ы м а Е  оза лийын 
огыл, санден» омарта-вдак 
тыгыдэ пирчҥгэ ӱмбэланда 
ковыштан ӱмбӓшан шындал- 
тыв. Кызыт ту пареҥгв шӱ 
йын Бытэв. Кок омартаж» 
сӱмырлен ӧрдыжын, вийат.

Клубышко касден ырзазе 
влак кушташ чумыргдт— 
ыӱкшлйн йӱк лийэш. Клуб 
йӱдымат, кэчывадымат огэш 
тӱкылалт, пӧртшо йӱш* 
то.

Мӱкшлан еӧ оза мапа? 
гы н—оз*жэ ук», кэҥежым 
Хиеамутдичов Кутлийар 
ороллэн илье, ӹнд» тудо 
коньухлан шегӓлын, Пчэло 
вод укэ.

Лончылмо год^тм тыде 
нолхоз правлэзьэ могяры 
мат, ^ввиз в о у и с  могыры 
маг врэдитвльствв паша, еа- 
дылгнтӹпашашкз тиӓыш 
лэ оргйиивацэ влдк онча- 
лаш кӱлэш.

КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ

Лига наций еовэтын Лондонысо 
сэссийжэ нэргэн Гэрманийыштэ 

мом еэрат
Гэрманийым Лига наций 

еовэтыи чзрэзвьтйнэ еэе- 
еийышкыжэ ӱжмым герман 
газет влак йывыртен иа- 
лэмдат, но вымогай ваш 
муты мат огытп ӱг,чынжымак, 
кӱшыл вэрлаштэ пунчал- 
мчтм вучат. 14 мартыштэ 
Мӱнхэныштэ Гитдэрын ой- 
лымьжым Бэрлиныштэ пэш 
ауго интерес дэнэ ву чэныт.

Туг» гынат, тыдэ ойлы- 
«аштат раеп ваш мут укэ 
Фраецийын политикшэ

мӧҥгӧ Гитл-р Гэрманий 
еитышыв уступкым ыш- 
тен, ындэ уетупко ышташ 
моло влакл’ и чэрет манын 
кадаеыш.

Тыдын д-»н» пырльа Гиг- 
лер тыге ӱегарыш: Герма- 
нийын чаяш» тӱнчамбал 
еудышто титакан дийын 
шинчгш ок келшэ.

Иужо вашавша тӹде 
ойым Лига наций совет 
засвданьыш прэдстави* 
тэдьым колтымо деч огка*

ИМНЬЭ в и й ы м  
АКЛЫДЫМАШ ПАШАМ 

ВАРАШ КОДА
Мертын 14 жэ Мишкан 

гыч Ардаш йал еовэт вэл- 
кэ кайш э йеҥ лийын гыв, 
т у д о  „Кызыл Йул“ 
колхозын вич имньыжым 
ваш лийзш ильэ. Кӧ влак 
вара колхоз имньым йара- 
ланак кондыштыт? Молан 
„Кызыл Иул" волхозын чы- 
ла п 1 шаягат вараш ко- 
дыв?

Эа ончйчак е о 1х о з  вуй- 
латышэ Камалтдинов шкэт- 
ланжэ ив имньэ ден кайа. 
Йакийев Николай—тунемаш 
кайа—адак и^ньам налын 
кайа. Аксайэв Шамык ӱд^ӓ- 
машнжым ойырен, игышу 
выжлэн оксамтӱддымо вэрч 
еугыш к&йаш и* имньым 
В8дэша Тувыктышо Бадам 
шин—ад«к имвьым, мартын
15-жо эрдин ерак Аксайзв 
Шамыкын ойырмо ватыжэ 
адак ик имньым вадын ку- 
далэш.

Тыгэ ик еуткалан 5 им- 
ньэ. 5 йэҥлан вэт 2 имньат 
сита ильэ.

Правлвнь» да бригадир 
Гямайэв Иангубай иктышт 
ланат ик мутымат калаевн 
огыл, имньым раеходкш 
луктын гына е о г э н . А п »- 
шалан имньэ ук».

Тыдэ ик кэч» гызэ, а мо 
ло к»чэ годым кузэ. Йм- 
иьын вийжӹм аклен огӹт 
мошто. Ш уко  годым паза 
рышкат тыгак 6 7 имвь» 
денэ жолтат. Оздыданат 
вэт кодхозышто чодра йам- 
дылымэ плен бО пргцевт 
лан вэд тэмын. Тарыс лук 
машт» кэчын 1-2 имвь» 
вел» ышта.

Колхоз правдэнь» да бри 
гадир-вдӓк ончыкнжыкат 
пш ам, план дэч поена ыш- 
тат гӹи, чодра йамдылмэ 
плен да шошым егалан 
йамдылалтмаш кӱрдэш ма- 
нын дӱдмаш ӱло.

ваштареш шыдын ойдымыж^зымылан шотлат.

Гэрманийаштэ киндым карточко ден ужадат. 
Магазин-влакыштэ чэрет влак ыштадтйв> ПР°* 
дукто ох еитэ.

СӱЙЭТЫШТЭ: Карт да нартычм» влак

Шанхайысэ йапон тэкстил фабрикыштэ 
забаетовко

И  мартыпгэ Шанхзйысэ 
(Китай) „Иуфын* йапон 
тзкетил фабрикышт» эабае* 
товко тӱҥалын. Забастовко 
пэпт чот рӱжгымо денэ эр- 
та. Ӱдрймаш пашаз» влак 
фабрикын ужӓш^жым 
шалатэныт, машиа влакым 
пудыртвлныт, прьажым пы 
тарвныт да фабрикышт» 
чыда окна й»ндам шала- 
тыдыныт. ФабриЕӹм охра
не орола.

Бастоватьлршз ӱдрамаш 
п»пп8э влак пашадарым 
кӱзӹкташ, паша кэчям вӱ- 
чыквмдаш дапрофеойузым 
оргавизоватдаш правам пу* 
аг^ требытьдат. Бастоват-

лышэ влак антийапон лэ- 
; тучкым шаркадаг. йапови- 
'йыеэ данный почвш за- 
бастовкышто 160о йеҥ уш- 
нен. Китай газэт влакыи 
дянныйӹшт почэш 2500 

! йеҥ бэстоватьлз.
„Шанхай Маници“ газэт 

тыгэ ойла: кызыт Шанха- 
йыс» чыла йапон текетил 
ф бриклашт» обшо звбэс* 

| товкылак йамдылалтыт. Га- 
зет тыдэ Обетойат*льствым 
палэмдя: ..ИуФ^н ‘ фьбри- 
кыштэ забаетовко артдк еко- 
яомиз харэкгвран огыл, а 
йапон импэриализм ваш* 

[тарэш виктаралтын

Куго йэҥ-влак туныктӹмаш кӱрльӧ
„Первый Май колхо- 

зышто грамотдымо да ша
гал грамотан-влак чылаже 
163 йаҥ чотлалтэш. Тывэч 
улыжат 3 2 йэҥ гына тунэ- 
мяшкошто ындэ тудо-влакат 
кок тылзэ годсзк туяэммаш 
ук».

Йал совет ден колхоз 
правдень» куго йаҥ-влак 
тунЫктымо нергэн огытат

шовздтв. Туныктымашым 
само ӧклан кудалтэныт, •ео- 
гыл туяыкташ кӱлэш 
ӱзгарымат, карндашым, тэт- 
радьымат огыт нал.

Куго йеҥ-влак туныкты- 
маш-~тыдэ мэмнав порые 
удеш.» Сандеяэ ты па
шам кыэытак йод ӱмбдк 
шогалтымав.

Рвэзэ

РКШ-э квартирлан океам ок тульб
(В эт санитар ку р с ы ш т о  ту н эм ш э-в л а к  е э р ы ш ы ш т )
Мэ, Район колхоз школын^ Кунам тӱлат гын? Ты

вет пӧшаштӹжэ тунэмшэ
31 куреант-влак 1 - ш » 
дэкабр годсзк Мишканчш 
тв, квартирышта илена. Рай- 
30 Еӱштымӧ почэш РКШ  
школ кажныданна квартир- 
лан тылзэш 10 теҥгэ 
ден •зӱлаш тийыш иль». 
930 тяҥгэм тӱлшаш гыч 
132 тэҥгвм гына тӱлен, 
кодшыжым уке. Квартир 
оза-влак океа тӱядымылан 
ыидэ те гы рат . РКШ  ок- 
сам тӱлдымыдан РайЗО- 
шкат увэртарышнат, нымо 
полышымат ыш пу.

пашам тӧрлатымым вучэна. 
Курсант-вдак:

Канэйэв А. Иузайэв, 
Адылбайэв, Ахмэров, 
Зайнайэв, Ипулайэв, 

Бикбулатов, Асанбайэв, 
Мусагитов, Ианыбайэв, 

Малинин, Асайэв, 
Валиахмэтов, Охэзин, 

Пэтайэв, Чиглинцзв, 
да Иумадилов

Отв. ред. Н. Прокопьев.
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