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Комун КОРНО
ВКП(б) Мяшкие Райкомын да РИК-ын органжэ4' I; 

ВИЧ КЭЧЗШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ

Гават акс 
ик иЙлан 5 тэн-гэ , 
6 ты л зы л а н  3 т.

27
Иӓрт 
1936 ий

№ 1В (407)

Адрес! БАССР, 
дер. Мишкино.

Стахановла паша ыш тымаш  
шошымлан йамдылалтмым 

тэкшырымаш вич кэчаш
ВКП(б) райкомыв 21 ше 

иартыштв лувмо пунчалжэ 
почвш мартын 25-х» гыч 
априьӓн I -жэ мартв чыла 
колхоз влавыштэ стаханои 
яа пеша ыштымаш ҥошым- 
хав йамдыхык текшырал* 
таш. Ты вич квяа кӧргыш* 
тб кажнв колхоз пробный 
кыйвздым вртара. Кыаыт 
колхоавдакышка полшышаш 
аврч район рӱдӧ гыч па- 
шайэҥ влав волгалтыч.

Вврлаштв пробный РЫ 
йввд-влзв тыгэ арташ тий- 
ыш. Эа ончычак пребаый 
выйвад ллйшаш хвчым каж 
на козхоаник да колхоа* 
ажц* шинчан шогэн,тыдиан 
виАын йемдылгхтыт.

Пробный выйвзд квчв 
колхоз правлэньв уверта- 
рымв почвш, кажнв брига- 
дыв брвгаднрж» уввртары- 
ме почвш, чыла волхознив 
да волхозница-Бла», шешым 
могай пашаштэ ӹшташ 
пэитыдвмдалтын. мапиаам, 
иивавтарьым, тулэч моло 
ӱвгарым йамдылвн ончык- 
тымо верӹш бригадыж дэн 
да груапо дэв авктэш.

Пробный выйэздым пое
на вомисс вртара—ты ко- 
мяссыштэ вэрЛЕСу - партий 
да ■омсомох организац? дэч, 
Йал еоввг гыч, еоцтаҥаюы 
машкв ушиыло пошвыдо 
коххоз гыч колхоз вуйла- 
тышв, бригадир коклагыч, 
воиьух» да колхозник удар- 
ивк-влав воклагыч 2 а й н '

ушнат. Пребзӹй выЙэзд 
колхоз влакыгота пӧрвой 
иктыштыжэ, вгра вееыш- 
тыжэ, алмАш эртаралтэш.

Пробный выйэзд кечэ, 
кажиэ колхозыи, иажие бри 
гадын, кажнэ колхозник д* 
колхозвицан шошымл и йам 
дылалт шумыжым тэкшы- 
ралтэш. Урлыкын,машинан 
игын куралын, имньын, 
збруйыв, орвян, кулыива- 
торын, к^ндра да тулвч 
моло, чылажынат йамдэ 
улмыжо ончалтвш. Пробный 
выйээд деч вара правленьэ 
колхозышто улшо еитыды- 
машым рае ужаш тийаш.

Бригадир да колхозник 
влакситыдкашым ■зӦрлаташ 
ту кэчыштак меб;иззвать 
лалтын, кок-кум кечыште 
чыла ыштэн ҥукташ тийыш.

Шощым агалаи йамдӹ* 
лыкым твкшырым&ш вич кв- 
чаш I ӧргыштӧ кажнэ кол 
ю з  вас колхоз ден, кажне 
бригаде вве бригаде деи, 
да бригаде кӧргыипӧ ввена 
деи евева, иктв вееым со 
циалиет таҥаеымашкэ ӱжын 
шк», коклаште договорым 
ыштэи еи туҥ иорыелав, 
кӱкшӧ шурно лэктӹшым 
налага манм?, партий да

Баш ЦИКын
3-шо сэссийжэ

М ртын 20 жо ӰиӦ ола 
П0гр?бшш»ий лӱмеш клу- 
бэш БашДЙКын 9*шэ ӱж- 
иДш кумышо ееесийжэ по* 
чылто.’ Опссййышкв прави* 
тельетвэ члан вла* ц*ч 
яоена РИК вуйлатышв-влак, 
конЕуреышто ен елӓ пока
затель пушойал еоветвуй* 
латыше влвк, кӱкшӧ шур* 
но лэктышыи орден нелшэ 
усташт ед к Сыртл »вон, 
Кочшов, Абиулгавийэн, Га» 
дельшин, Вавилов, С*фзн, 
Валийэв да тулеч моло* 
влав чумыргевыт.х 

Кйс 6 еагатат 15 миву- 
тышто президиум ыш Бы- 
кин, Исанчурнн, Тагиров, 
Булашэв, Акимов, Бычков, 
Амиров йолташ влак пу- 
рат. ӧэееийыш иогынышо

Стахандвщ -влак шир планы м
Т1МЫШТ

„Спартак* колхоз член 
влак Кадикова Шамсия, 
Шайхутдинова Камила, Ка- 
дикова Хаиива, Вадняурова 
Вадига, ЧураЙына, Мелика- 
мар да Сабэрзяиова Нагя- 
ма, 1938 ийлан иумо юӧр 
обезатвльствым чыла каяык 
деч ожно, етахановла чӧт 
тыршзн, 10 шо мартиште

100 Ир цантлан ТВМЫШТ. 
Плеи дэч артывшым юо 
литр дяи кугыжаншалан 
ужялэн пуыч.

Шкеныштын почэш чыла 
колхозница да шкэт озая 
втакыма'”, шкэ илаиыштым 
срок деч оичыч темаш ӱж- 
ыт

БИКДЙГЙТОВ.

Стахзновла паша ыштымаш лу 
кэчашын итогшо

(Ниш нан йал м>вэт гы ч )
„Крупснлиа" колх08ышт0ф10 кэчппыштэ 187 тояро

терые луктылтын. Кэч* й^* 
да 11 имиье 9 воздввэ тары* 
еым шупшыктӹшт. 25 плуг

правигвльствэшнндам» аа (тудин онжо Сталин йол- о.миктамын. й0 н»аш шор 25% » м  вэлэ погаиин, 
дачыи тэиаш етахановлв таш вуйлатиы» двя лийин яик Мандийвв Цваолаӓ 111 Ти колховагатак Ч(

5 •ше м*рт гыч 15 шо март 
март© етахаяовлл п ш а  ыш* 
тыузш  10 кэчашвртаралте.
10 кечэ кохлашт» 750 тонн 11 тырма, 7 драпач, 2 вӱ 
терые пасушко шупсиыктал дыуӧ машина аямыкталтыи.' 
гэ, чылажэ камиань» аӱҥал- Чэдра йамдалымаштэ ышка 
ме годсэк 1400 тонпо теры- холгоз вуйлатыШэ Иапайев 
еым шулшыкталтын, каче вуйлатым» дев» Ю-гоо март- 
йеда 25 ииньв да 40 йэҥ лан Юо % лаи темалтив. 
п ӓ ш й ш  лектыч. 65 ий- „У  йал“ колхозышто ета- 
аш шоҥго-удараик Иани- хановла паша ыштым» 10 ка- 
йэв Иавыш 12 шо мартыш- чаш чумыр ыш ертв. Терые 
тв 18 воа терыеым шуп- 324 воа вала шупшыктахтын, 
шыкть’ ш. Мандийаров Ап- ломыж 16 цэнтнер погахтын. 
еагар, Биктубдйэв Руеик, Чодра йамдылымв планат 
Асмайева Ианеуло, СаЕфу- темалтын огыл. 
тдинов Вали кажвэ : кэчын Тугак „Бояьшевик" колхо 
18 воздчнэ шупшыктышт. зышто тарые ЗО тонн ввлв

влак пачгийяв ош-аншп-1Ахмг,,!иаава Э м ' 4* 3 кечэш упш якталтын, аомы* 2 влак пьргиинв °Р1 ани™ почвла 18 19 возым шупшык ц нтнэр гына погымо.
цыв да правительстве в у й - |тыш ю к в ч е  коклаштэ 74 „М Горький*4 дэн „1Ш - 
латышэ влакыу РУж г-> со' фцэнтвэр ломыж погалтэ,ком мер5* колхозышто Стаханов
В°Б а ш Ц И ^ н И вТ“ аташМыТ: | П,,ВЬв т-?!гал“ * годс,к 120 яа ппша ы тга ы '  10 ™чяш

, „ „  Т *  пуш * “ днн ,ртнш -Ьригадэ неда ломыж по- рые дэнэ ломыж погаш пое 
гаш  пэева йэҥ влакым уш* иа бригаде влак ышталтыи 
алтыз.Владимиров Григорп огыл. Паша-вла* еамотьок 
ломыж ногҥмашгв ударник ла вэлв ертат, тврысым кол 
лан чотлелтеш, их кечылан хоз ияньв вича гыч гына 
15 Ц*Н ГЕ»р ломыжым погыш. шупшыктат, тошто терые 
80 плуг, 27 пар зигэагтыр шупшыкташ шоиышат укэ 
ма, 4 вӱдымо машина 15 шо Терг^с шуашыктымо 1ш и  
флвраль марте Ю0% ляи 35% вехе тэмалтыи, ломыж

же Афзал Тегиров ееееи 
йым почмӹж годым Пош- 
кырг рэепубликӹн социа
лизм ыштымаштэ куго еэ 
ҥымгш влакым ыштӹмы 
жым ойла. Афзал Тагиров 
—Мемиаа пошкырт реепу* 
бликиа орденан республик 
комуниет п а р т и й  да

пашаш ушнаш тийыш Ту 
нам гына районыштыяд 
кокла чот дэн, кажне г э ^

кертв манме годым пӱтынь 
зал калык кинлл шогалын 
рӱжге еэво кырмзш дэя

чодра
шлейам, 20 ӧруычакым, 10 Йамдылӹмв план темалтыи 
шӧрмы^ым олмыктзн. Тудо | огыл, пэш мӱндыран вараш 
кок иӓгодеэк 135 омытам ; колыьыт.

тар гыч 18 Ц 'н тп р  ш у р ^ С м л и и  йолкшнм млаулат. у р „ н а к  и а в , ш. 1И6 нвыш| И м  еӧвет вуйлатишнм

■ • .м а е * . -
Эл араллаш йамдылалтӹна

Мэ Тымбай Пэлв Кыда* 
лаш Щколышто тунемшв 
да пионьер влак ел арал- 
хаш йамдылалтӹна, ышкэ- 
яав капкыхяам вийаҥдзиа. 
Кывыт .Будь Готов к Тру
ду в Оборове" „Б  Г. Т. О "  
двачокдая 18 йаҥ йэче 
хэв иормым здаватьлышна. 
Тӹ коклагыч Алэисандров 
Виктор* вум вилометр ве-

. г э к т ы ш ы м  налын Еэршна, § Сеееийыштв Пошкырт
реепублишн валык озан* 
лык план нэрген докладам 
Совнарком вуйлатӹшэ Бу- 
лашэв йолташ ыштыш. Бу- 
лашлв ёолташ ышкв докла- 
дышгыжэ эа ончычаж ел 
аралл^мэ изшая еначеиьӹж 
нергзн да ончыкыжым мэм- 
яан промышлэнвиеым ви* 
йаҥдыме варган ойлыш. 

БашТАСС

рГлм йеч» ден 17 мину ыш- 
то, Апсаликова ^элэиа
кок километрым 13 минут 
ышто да Нииолайэва Ай
гавий кок кидометрым 13 
минутышто тольыч.

Ындэ мочо тӱрлӧ физ 
кутьтурден заньатийым 
эртарэна.

Сэргэйыи.

Ш ӧрым чыланат мый гайэм погыза
Мый Коваш, йелыште шӧ 
рим погвм/ фзвраль, да 
март тыл8ылая вочшо пла- 
ным 12*шо мартлан тэмы- 
шым, жирность дэна апра- 
льаев плаввмат тэмэвам,

Шӧр задавьым йыл» те- 
мышашлан вэрч ышке 
почешем Урыш йал шӧр 
погӹшо-влавым соцт^ҥас- 
ыш ӱ ж й м .

Биибатыров

Ликпункт почылто
„1Шмэр“ колхоЗышто лик#шагах тунемше-влак 23 йеҥ

пункт 7 ш» февральӹштэ по 
чӹлто. Мяшван РЙК ын 
20-шо йавварыштв лийшэ

тв шорвик пӓша дена 200 олмвштышэ МИНЭИЭВ. 
паша кечым налыя. Колхо- Отввт члэн ТАШБЭРДЙН, 
зышто мочыла збруй вуй-1 „
ж ы гй кукэ . (Прокуратурсодэйствийчлвн

„У  Ш маш" колхозышто М ИНДИИ АРОВ,
егахановла п ш а  ыштымаш РИК уполномочен САЛИЗВ

Вэтэринарий да зоотэхник 
тунэммэ круж ок почылто

1936 ИЙЫШТВ 26
ДРАМ КРУЖОК ПАШАМ льӹштэ „Чавер—Нур“ кол-

ГАЙ ЫШ ТА хозвш вэт врач ^ Лэпов
оя п  ш ш  и йӧлташ колюз калыкӹм

погынымашӹм

ликпункгыш кошташ туҥа 
льыч.

Тугак ик тылызаш гагро- 
„лудын евреи моштыдыма-',кружок почылго Тушто 
апым пытарымэ“ нергэн лук бригадир, качэетэ инспвк- 
мо пувчал мутшым колхов тыр, полевод да ударник—
чумир погынымашвш лон-(колхозник, колхозница влак ___
ч ӹ л м ӧ ҥ г о  „Иктв котде лик-[чылажэ 19 йэҥ тунэмыт,5 К р у Ж0ВЫМ 
пунктышко* корггына } ма- арньгш 3 4 зяньатв ерта 
выв ^пувчялмв двч вара, ралтеш. 
йалт тувэмдымв 21 йзи да» ИАЛИТОВ

Мишкан Кыделш Школ 
вэлэв кок драм кружок уло 
да 33 тунемшв влак члвн 
лийын шогйт. Ты драм 
кружок школэш арньа 
вуЙэш епвктакльым шын- 
дат дл концерт ончыктыма* 
шым ертарат. /

Тэлв, каникул деч вара 
„Эчгвлье" колхозещ „Ста
линец", „ИЬмэр" Да чыла- 
жв 11 колхозэш спектакль 
модын ончыкталтын, 78 теҥ- 

* гэ океа чумыргвя.
Д р а м  кружокышто 

путыракшым Биктябайэв, 
Йавб х^ин, Иеанов, Б 1Йур- 
шия, Кидалашэва да Бай- 
еамалова-влак еай модыт 

Паеитсв двн
Й^санов вуйлатат.

Наидаиов

чумырэн 
ышгыш. Вольык ӧрчыкта- 
рымв, алама чврдвнэ кучв- 
далмв нэРген, уҥландараш 
Л 5повлан курсант кокла

ф)вра •^олташ-влакат пеш еай, 
полшышт.

Ты уҥландарӓме почвш 
тыгай пунчал мутым лук- 
тыч:— вет еоотэхник кру- 
жокӹм почаш, Мишкан Р^й. 
Лэчебвица дэч мыяана 
кӱлеш кнага лигэрггур 
деве полшен шогаш йодаш. 
Садэшак кружокйш 24

гыч Кайнийев, МустафигфЗеҥ еералтв. Культуриии

Ударникын пашажым огыт 
аклэ

Иансыбайева Канэпа„Му- 
ралов“ колхозын чодра па- 
шаштв ыштышэ ударвицы- 
же, тудо чодра гӹч вэк пӦр 
тглде ИОкубо^этр чодрам 
рувн. Йансыбайэва габ ыш 
тӹше пӧрйэҥат шуен ве- 
реттэ л. Тугв гӹнат * кол
хоз правлэньэ тыдын па-
шажым аклен ок мошто— гын?

мутлен Канвпав чодраштв 
улмыж годым аважлан- пу, 
олым кондаш да вакш двк 
мийаш правлввьв ямиьым 
пагытыштыжв пуви огыл.

„Муралов* колхоз превле- 
ньэ кунам удерникын па-
шажым аклш  тунэмвш
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СОВЭТ УШЭМЫШГЭ

КОЛХОЗ ВЛАКЛАН КУГЫЖАНЫШ 
АКТЭ ПУМО ,

СоВЭТ УШВМЫШТЭ КЫ8ЫТ- 
са пягытлаа млавдэ ден 
ӱьырашлав па^далавыме 
Еврч^кугыжаньшЧектэ чы 
лаж» 80800 колхозхян пуал 
тын. Тыда улшо колхоз влак 
гич ик кумышо ужйшыж» 
лийеш.

СОвэт Ушем кӧрг^лан 
ты пашам ан ончыч Крым

АССР пытараш, тушто ку -  
гыжаныш актэ чыла кол* 
хоэланат пуэн п^таралтӹн. 
Колхоэ влаклан млардэ двн 
ӱмырэшлан пайдалапыуе 
верч кугвжаныш акгэ пу 
маште СэвэрныЙ край, Вос 
точн йа Сибирь, Туркман 
АССР да Татжик АССР 
вараш кодыт. (Ваш ТАСС

ЙАЛЛАШТЭ 2000 УТЛА 
МАГАЗИН ПОЧЫЛТЫН

Кызытсе пагытлан йал- 
лаштэ чылажэ кок тӱжем 
деч утла уаиверсальне ма 
газнн почылтын. Ту вӧргӧ 
гыч шукыжо кӧрго обору- 
довавьыждвигда тавар шу- 
вӹлыкшо дан оаалассэ ма- 
гаавн деч кем огыл. С? ль- 
маг-влак тӱрло таварымат

I ужалат: ур гы ю  вургэм, #о 
лвш чиймэ нӓстӓ, тӱрлӧ 
ате шӧр влев, санитарий да 
гигуйэн т'вар-вля*.

1936 вйыгате йаллаште 
унвверсалькэ магаэин-в!а 
кын чотышт б . тӱжьмыш 
иукталпш .

БАШ  ТАСС,

ИК УШКАЛ ДЭЧ КЭЧЭШ 50 ЛИТЫР ШӦР
С*вэряы8 край Холмо

горский племхоэьн давлэ 
ушкал лӱштӱшӧ йеҥж* Про 
жопьева Тася, теввЙе Лавин 
орден дэн негр* дитьлалтшэ,

у рекордым пуев. Мартыв 
19 же шке ончымо „Ра 
дость“ лӱман ушквляс* дэч 
бО литыр ШӦрым лӱщтгн 
налын. Б шТАСС

Чома влакын йодмашышт
—Мэ Мяшкан район вӧр- 

го колхоэвлакыште улшо 
чома да талгыдэ-ырвггэ вий 
улнна, ончыкыжым шоҥго 
нмвьым ваштвлтев паш»ш 
лектпш йамдылаатыва. Ш у- 
ко тӱсымо дэч варо книэ 
ышкэнаа Ёбсӧ илышва вер 
гев ойлэв пуаш к * ҥашйшна.

—-3*кон кӱштӹмӧ дев ме 
кечеш кокла чот дев 1 ни- 
лограмат ЗОО грам шӱльым 
валкщ тийаш улына, ил на 
касена ты шӱльӧ шыже гыч 
тӱҥалын кЫвьпсэпагыт мар- 
теат уржа олымыш савур- 
вев пукшалтеш.

Шошым ш уэш —мемнгн 
вийво пушкыдэм толэш

Колхоз вуӓлатыше влек гыв 
мэмван вузе илымынам ми 
й^нат огыт ончо Зоотйхвик 

|да ветеринар влакат шувра 
кын ончат, сандеве мэмн н 
коклаште котыр ч<?рд»н ди 
тулзч моло дэнат чэрлгны 
ше-влак улыт, тиӓжат коч- 
кеш. Ты Й0 ДМ81ИЫМ колтымо 
дэч вара бал совэт да кол 
хоз вуӓпатышв-вла* адакат 
тыгак ончат гын ты пашам 
район оргавиз цэ-влак тек 
шырвн винаматан йоҥжыы 
эакон ончылав ваш мутым 
вучаш кӱштӓт манын 
ишанэва.

Чома-влак йодмп почг ш 
КОЛХОЗНИК.

Ушкал влак йавык
„Кчзыл Иул* колхоэыН) чышо-влаклав трудодэЕЬЫм 

ушв*л фэрмыштыже 38 вуй 5 пашаштым ончэв пукаштэ 
уяв»л уло. 38 вуй у ш ка - . вымомат ыштымгш укэ.
Ъ "*Л Т Т Т И ^ ХОвВ* К Ушкал вл .к йавык лийме Иавсубайэв Байдимир двн
ВаАраиов Сайрян ояСат. | ^
Ушкрлвлак пеш Йавык.
Преэе влак кийме пӧрт

Чэрлэ йэҥым огыт порэмдэ
Мишкян рӱдӧ { больни- 

Ц1ШТЭ кийшэ черле йэҥ 
влак пэш алама условий- 
ылтэ кийат. РИК прэви- 
диумын вӱштӹмыжӧ^почэш 
мартын 20 жо посяа" ко\Ш- 
ссийым. ыштен больвицчн 
п*шаже тбкшыралтэ Тэк- 
шырыме почэш тыгай ситӹ 
дымаш вл*к декхе. Эя он 
чычак больница пӧрт йӱш- 
ӧ, пу уло г^нат мартын 

19-жэ 20-жо да 21 •жэ пӧр 
т*П1 олталтын о ’ Ыл, савдэ 
н ^  ^ерле влак чытырвн 
кийгг. Чэрле влаклан чӓй 
чӧйын^ш да ввдраш шол 
талтвш. Пӱеэн, тувбочко 
влак ситышыа ;огыл. Боль- 
ницаште ыштыше йаҥ вла- 
«ын ш*ша десцяпчииышт 
пушкйгдо, саидане »р па- 
ШӧШкэ ончыктымо 9 сагат 
олмвш са!'аг 10 ышто 11- 
ште ижэ лектыт. ✓

П ш а  йеҥ влак коклашге 
а ша дисциплиа укэ. Сес
тра, кухарка, прачка (гу- 
выр мушшо), сиделка-влак 
иктышт вэсышт двн сырвн 
гӱрлӧ лӱмым пуэдат, вур 
сэд лыт, идтылт васыш- 
тым огыт КОЛӸШТ. /

Бэльницашта кӱлзш ӱз 
г?р вэдра, бак, сура влш 
укэ.

Больницгн козьушвьыш* 
тыжо тврйс врыкталтмаш 
укэ. Завхоэшо Николайзв 
кӱлаш ӱэгарым налаш да 
бОЛЬНВЦ‘.Н ОЗӓННЫКШЫМ
с а й е м д а ш  ок тыр 
шэ.

К ул ы ур  паша йалтак 
ӱкэ манаш лийэш. Пргф 
сойуэ органиэ ц% проф 
оргйнизаткрже Мухина, вы 
могай пипам ыпшмаш 
уке, 1936 ийыште чыл*жэ 
цк пр( фсойуз погывыкаш 
вэлэ ливыН. Йошкар пусак
л^н ОЙЫрВН К0ДЫ>10 СӦЛкӓ
йарак шинча. Г«*зэт ж у р 
нал вл кым налаш окса 
ой .ргн кодымо гынат, ты

марте ик гаэет журнэлат 
огвш нялылт.

РИК президиум ден 
ойырйв коды в о комис 
члэн влак:

САЛИИЭВ. 
ВАСИЛЬИЭВ 

Рэданцэ дэч*
Мишкан рӱдӧ больницаш- 

тыжэ уш ю  ситыдамаШ 
влакым посва комис дэв 
ончыкт^н кодымо дэч ва- 
рат пашам сайемдаш боль- 
ницан администрацийж» 
ок тыршэ Тэва 24 мартыш- 
тэ больницагогэ кийен лэк- 
шэ Рафикова йодташ ты- 
ге ойла.

—Больнац^н паша йе- 
ҥышг-влак чэрлв йеҥ ваш
КЭ ПОрЗМ ЛӓКШЭ М1НЫН
огыт тыршэ. Тыдыжэ ту 
веч паллэ. 24 шэ мартыштэ 
ер врач Лбадева йолташ 
сестрашт-втйклан Смирво 
ва да ПЬриповалан—ты и 
йеҥлаи кум гана грэлкам (мо

КУМЫТАН ЛАМПа 
„ВОЛГЫДЫН” ЙӰЛӒ
„Муралов" колхоэын пра 

влевьыштыжэ кумытан лам 
пэ вэлэ, тудыжат колхозник 
дэч ик пагытлан кучаш 
манын налылтыв.

Засэданьым мой, погыиы- 
машым ертарымэгодым вол- 
гӹдо ик пусакыштэ ввлэ, 
моло верэжэ малэн шиа- 
чат.

Счетовод Мишэньканлан 
паша ышташӹжат пеш вол- 
гыдо огыл дыр, молан огыт 
ойгырто гыв?

УРЛЫОДШ ПАРЭҤГЭ ДА  
СОГАН КЫЛМЭН

„Патилзтке" колхоэын 
обшо шынд-'шлан кодымо 
200 пут парэҥгэ да \0 пут 
соган кылмэн. Тыдлеч поена 
10 пут кочо ушменым кыл- 
мыктен сӧсназан пукшеныт.

Трудодэньым огыт еэрэ
Иӓтилеткв1* колхоэышто 

г ы б  ыоыктемыч) пыштыга ковьухлан Бикмурэин шога
----------------  * “ Тудо, чомам овчэн кушты

мыжлан трудодвньым на*
да кум ПОрОШОКЫМ ЙӱКТЫЗА
—манын кӱштыш. Вучы- 
шым, вучыпым, йодынат 
коштӹм, у к *  ойлымо мут 
ыш шукт^лт. Адак тӹды- 
жат уло. Больницаште ындэ 
шуквртак Сэмэнова эздж 
дзи кийа. Иӱдым Семенова 
кычкыра гыват, тыдын дэк 
иктыжат ок мийэ-вара 
черлэ йӧславэч кийвн ма- 
леи колта. Сэвэвовав аэа- 
жын коҥ^а йымалже да пя- 
лышыже волен пытэн гӹ-

лаш тийыш'гынат, колхоз 
правлэҥы кӹзыт ма^тэ ик 
трудодевьымат пуен огыл. 
Колхоз ревиз кӧмис вуй- 
летышэ тыгай еитыдк- 
машым шинча гынат, кэл- 
шэн ила.

ЧУЛПАНСКИИ

Трудодэньлан вочшо 
киндым да океам 

огыт шалатэ 
„А'ша” колхоэышто доход

нат, тыдым огнт муш.
Мушкаш адакат Шарипова^ 
лан врач куеатыш гынат, пӧтымаш ертарымылан ывде 
& шышталт. ,ш уко  жап ертэн гыаат,

Иужо годым тыгай ф \кт трудодэзьлаи вочшаш кин* 
влакат лийыт—чврлэ йеҥ- Днм» океам кыэыт марте 
лан врач могӹрэшыжэ шӱ- пуэден огыт ул . Колхоз 
еӓи пумо эмым йӱктэн правлэвьэ могырым, кЬлаи 
йӧсылавдарат. монаркиндевочшашведе-

тГы пй пашам пытарышаш 15оетьым ыштэн кладов- 
I ^рчы н  Райзярав, ен ончы-;шиклдн пуееыт, Кледовшжв 
[чак больвицаштэ улшо Д8К КИНД9 й^ ын “ Вйетат, 
а шайеҥвльвым да боль-| кызыт виса йара огыл ерла 
к«ца вуйлатыиым порад- М„акын К01та' Эрла-
кыш ӱжӓш тжйыщ.

шыгыр, Куго ӱшкыж влак
ЙАВЫК.

Фарме вуйлатыше Иаме

1—2 литырым веле пу*т.

Колхоз правленьелан 'да 
фермэ вуйлатӹшелан фер
ме пашам еайемдеш тыр

тов Камалдин вольык о н - 'шаш кӱлэш.

Бейгузан омыжо вунам 
тэмэш гын?

17-ше мертыште в?с „Вол ӱжӓТ! колтышт гынат ыш 
гӹдо” колхозын колхоэви-1 мийэ. Эрлашыжым эрчыла 
кышт влгк вршкен пашам калык п?шашт», а Байгуза 
ыштат, йужыжо клевер кы-!адакат мала, адакатз гана 
раш лжташ йамдылелтеш^ӱжӓш колтӹмым вучыш. 
шукыжо Иаман Иылгаш | Ончалеа йан шошым шуо, 
чодра йӓмдылымв плавым, а Бӓйгузаи бригадышты- 
тэмаш, шудым, шӱльым, жэ орвн уке, сбруй кол- 
киндым возвшьшг оптат, хозиик-влав ден ӹшк» дэ 
йужыжо олашкв кугыага-, ейшт киЙ?, муннарэ улы 
аышлан ужалыме киндым^жат пале огыл. Тэрыс лук 
неҥгайа. Паша чыла йэҥ-Чылтмаш укэ, а Бай уза 
ланат ежта. Улыжат 3-шо вет ышкэжэ йал совет пре- 
бригадыи бригадиржв Бай зидиум члэн ул’ ш. 
иэтов Байгуза ви мо иа- Тыгаййеҥбригадирдэйал 
яамат ов юште, тудо кос совет член лийкн кэртеш 
7 еагат годым малаш вой- гӓи?—йал совет да колхоэ 
зви. Праэлэнье гыч 4 гава правлэвье деч йодыпа.

КУГО ЙЭН\ ВЛАКЫМ 
ТУНЫКТЫМАШ МАЛА

13 шо фэвральыште М иш кан| „Болыпввик“ колхозышто 
йал еоветплэнумжокультур ликвндатврлан Й*шкузи- 
еекций вуйлатышэ Йали 'ным кодалтын гыват, ты

мартат тунккташ тӱвӓлын 
огыл.

Мишкан йал совет плэ- 
нум ликпункт пашамн 
альат пиждымв „М Горьки" 
жолхоэысо отвэт член Иш-

1жым мийатат, еадак огвш 
| пуед э. Трудодэньлан 22 
ырший огеа вочшаш, ту- 
дат еадыгак пуен пытарел- 
тын огыл.

Ты пашаш колхое рев- 
еоуиснм ушаымӹжым йод- 
ына.

КОЛХОЗ ЧЛЭК ВЛАК
товын шагал окэн—еэрэн 
ыоштышо-влакым тунык- 
тымо Нэргэн, отчотшым 
колышто.

„Большевик* дэн „М. 
Горьки*' колхоз влакыгатэ 
альат туныкташ тӱҥалзл- 
тыи огыл. ЖМ Горький* 
колховышто кум ныл кае 
туныктвнытат — тудыжат 
чарн&н. Школӹшто чӱк 
тымӧ лампым, кае урэмыш 
те коштшо рввзе-влак пу- 
дӧртэн лэктыиыт да кара-

Отв. ред. Н. Прокопьев.

покупайте семена.
Бирекая ме»райконтора гое- 

, еортфонда имеет в продаж» л 
мурвИЗЛЗН выговорым пуо. большом выборе сортовые ееме- 
,.Большэвил” колхозысо ОТ- ; на овоще-бахчевых культур, ого- 
вет член Ш ^ ш и е в д а н 1 родных икормовых корнеплодов,

I а также и семена тимошаевкя. 
ШИЖТареН КОДЫШ. I Продажа производится всем же-

Г н ^ты кӹ ж ы м  л и кп ’5гнТ! лак>1ЦИМ приобрести еемона. Ро*- ч и ч ь ш ы ж ы м  д и к и у н !  ннчная продажа производитсяв
Пашем ЧОТ тӱҥЭЛЗШ, ЛИК* ларьке в городеВирске на верхне
пувт пашам кузв каЙМЫЖ-; торговой площади, оптовак же—
ыи такшырэв тогаш , тгл■ ! * а °,ла« ^ ео_Рт*°вда в У ”. - ____х ------—п -  — ---------ӒГ.о а ш м ^ п  ш и ш ш , 1? л ■^Вирсквпо Коммунистическойулм-еемат укэ т. м причин вла-| шаш $а1 С0В1Т призидиум-? Ц6 б2. 

кым муыа кийат. Огвэт1ла0 увэртарага пуачалье.' 
член Ишмурзиа тыдэ па- гяяий*»
шам у ж ь к  огыл. Саяий

Пушнина дэн утиль 
йамдылымашым вийаҥдаш

Бирская Межрлйкомтора гое- 
еортфонда.

объявление

Мэмнан районышто пуш- 
виаа йамдылымаш мзхсырьэ 
дэи 111 процент, мэраҥ шыл 
128 процент темыив. Туг* 
гыват ш уко ежгмдамешат

уло,утйль погы м йш  тарванэ- 
ндтогыл.Ты еитыдымашым 
чыла сельПО, копер цэ 100 
п г оцэнт темаш 
кӱлвШг БИКДИГйТОВ

Мишкинская заготконтора еб- 
юззвготкож доводит до сведения 
всех граждап и организаций о 
юм что все квитанцая на сдан
ное кожсырье отовариваются до 
1-го апреля 1030 года. После 1-го 
апреля отоваривание прекраща- 

*  .отсянникакиепрвтензяиприннтуршаш маться 1в будут.
сою з з Аго та о ж .

Типографий Мищкеиохого РИК а Тираж 11«0акэ.


