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„Пахарь" дан „Муралоа“  шошо  
агалан йамдэ огыт ул

Шошымлан йамдылалтмашым 
тэкшырымаш вичкэчашын 

ито гшо
мын пунчалжэ 
ыш шукталт

Мартын 26 жо да 27 жэ 
Ард»ш йал созэт „Пахарь" 
да йМуралов“ колхоз-вла- 
кыштэ шошым агалаа йам- 
дэ улмышты* тэкшярыуаш 
пр баый выйэзд влак эрта 
ралт». ПробаУЙ выйэзд 

-1-л  ■оюивчп I«И ' II1 цц.мд'.инцм колхоз влакын шошым Вӱ
Р И  I I  П П Ч ЗИ Л И 11- Л9ВТаш йамлэ улдм- И  П  П р Э З И Д П у  мыштйм ончыктыш.

„Пахарь** колхпзышто,
колхоз вуйлатышажа Ма*
найвв, имньч влщ п*ш йа

! вчк да тыдым сайвмдаш
Мартын 14 жэ, гИ л  пра- правтвньв могырым вымо-

Стахавовла паша ышты- дылыват пат пушкыдын зидиум доротдвл вуйлаты- га§ мэрат ок ышталт плуг
маш шошымлан йамдылалт- шога. гаэ Лариововын докладшым влаК р9монт-«ымаш пытвн
машым твкшырымеш вичк»' Куж нур йал с о в е т  холыштмо пэчэш — корво огнл# орва вд к̂ рЭу0нг тӱ-
чашыштэ,кумдА колхоэ м>с- „У Корно* копхоз, вуйда- ыштымаш пашан с у ш ш - ҥалллтынат огьГл. Калхо-
еим кӱкшо шурно лектыш тышыже Файрушин, шо- дын миЯмыжым ушыл на- зи што пробзый выйввд
вэрч кучвпалмашкв соц- птымл»н йимдв огыл. Кон- дын коряо пашам сайвмды•.пушкыдчн эргыш. Туг*
таҥасымашкэ уш ^ш —тыдэ вы§ дв-рЫшто тэрыс, им- шаш в*рч м*ртын 15 ж гыч1 лийда прӧбяӹй выйэздлан
вич квчашыи Тӱҥ порысы-. вьэ влак огыт ерыктал*, 25-шэ мартл корво ышты- й^мдылалгмэ годыма* кол
жо ильв. | сбруй рвионтыаз пурэн маш пашаштв стахановла хозыа счэтоводло Назми

Ты порысым уҥлышо кол* ӧгыл, гаӱкшӦ оматам чик- паша ыштЬмин лу кеча- $эз д% Тулэч моло вуйла-
ю з вуйлатышв да йал со* тат, пишк^ман с^пы^, пыш* шым увэртврвн итьэ. !т^ш э актив вдак— пробный
ветвуйлаты ш евлаккум дакэм ан  шлийа, мӱшкыр й ы л укэча ш  кӧргыш ӧ чыл 1> Ви,йээд пашчддм» йэҥлан

мал кяндра двн кичкят. Гыр* йал со^эт да колхоз-влгк вялэ йӧрӓ—млныа коштыч*
ма* плуг влак ремонт пы- кОрно пашяшке ойырвн ко Наа^ийэв ӹшкэжэ путырак
теа огыл. 1 шэбригадэ-гы», думо бригадэвл кым чӧла| ипашазэ“ шоп сандэвэ пра
бригадяржв НимолаЙэв м близэв пьаэн пашам уд *р вленьыштабурократлашин
—пробный вый*здыш ора- лыа ышташ тийыш вльыч «шме дэч поска нымо па-
гад^жым ыш луж. Молан- г - нат, тыд* ыш шукгалт. щамат ок ыштэ.

массым кӱлэшын моблизо- 
ватлэн—шошымлан йамды- 
лелтмаштат ончыл вэрым 
нальыч.

Тэв» Куго Соказа йал со
вет „Ушэм" колхо8Ым на

Пробный выйвздым эр* 
тарымэ дэч вара комис», 
улшэ ситыдимашым вашке 
гыч пытараш поена йэҥ 
влакпан да колхоз правлэ- 
вьэлан кӱштыш гыеат, кол* 
208 вуйтатышэ Манӓйзв 
вр ташы&амак Пӱрӧ олаш- 
кэ кайэн к о к  к э  ч э  
илыш.

„Мур8лов“ колхо8ыштат 
паша пэш алама—урлык 
ты марте еортироватьяал* 
тын огыл-щемгпыд^ҥ кла* 
тыш лум тэмын, шӱльыш- 
?о пэш шуко ш ӱк шудо 
урдык покро уло. Орва рэ* 
мовт тӱҥӓлалтыв ОГЫЯ.' 
Колхоз ВУЙТЯТЫ Ш 9 Нсмаги 
лов Маидий—йӧрӓ ыштэ 
аа-мавын ышкэ иымо па
ша М ЫШТӸДЭ К0ЛХ03ШЫМ 
ТӸГЯЙ КаДЬЫШ шуктыш.

Шэшым агалзн йамды- 
лалтмашӧмкӱрыльшӧ кол
хоз вуйдатышэ Манайэ в 
па Йемагиповыа отчотшым 
РИК прЭйиаиумеш колыщ- 
ты^ пэҥгыдэ мэрым ӸШ- 
таш кӱлэш.

Ардаш гыч т»лэфон 
ден АЙМ УЛЛИНлын»в̂ колхоз вуйлатышыжв жэ паллв—туд«н брига- Шушзигдымын причинжэ 

СагадэЙэв Ёодташ, гы кол-| дышгыжэ нымат й мд э  огыл. йал еовэг да колхоз вуйла-
х< 8 шошым агадаа йамдэ.) Шйтара йал еавэт „Крас* тышэ-вдакынкорно пашам Н Р У П С И Д И Д 11 К П П У П З М Г Л  П П П б ы м й  
И лозанлык машин», ку ный Кльуч4* колхозышто, опортунисгла а к л ы д ы м а ш * л  п и н л и а М Ш  11|11111П01е1
рал впак чӹла йамдэ, вуйлатышыжэ Т о к тамы  гыч лийӹн. | ВЫЙЭЗД
сбруй ремонт Пӹтэн, имвьэ шэв, орва влаклан рэкоаТ: *  ̂ _  +
влак с%й да коньук вда-. ышталтыа огыл, терые лук Л у кзчаштэ улыжат ты 
кат ышкэ пашаштым йӧгӓ- маш плаГкӱрлы^урлыкӹм гай паша-влак вэлэ ыш 
т»н ыштат, йэровизяцым йаровизироватьпаш нымоат талтыч: гравий (аӓргӱй) 
эртараш чыла бамдэ. Проб ышталшн огыл, имнЬэвпак ЗО кубомэтр йамдыл лгын 
ный выйаэд кечэ кажне йавык, кдньух влак ышкв да 20 кубомэтр корныш 
колхозник да колхоавищ' пашаштым кӱмыл пыштэн луктылтын, чодра чылажэ 
кӱкшӧ шурно налшаш вэрч огыт ыштэ, имньэ влакым 63 кубкмэтр луктылтын, 
кучэдалмым тӱҥ порысгин ормт врыктэ. кӱй^м 2,5 кубомэтыр лук-
чо?лэв, чыл?нат ышке ве-! Изэ Соказа ьап е>вэт тылтыя. Тыд» етахавовла 

рыштышг л и й ы ч " ,  ышкв “ Краспайа Звезда1* колхоз, п ша ыштымаш лукэчашын 
п шаштым шинч?н шо- вуйлатышыжэ ТанарэВ^шо- лӱмжым йомдарыш. Кор- 
гышт. ш ы м л ӓ н  йамдэ оГыл. Т<*рыс вышто чыл^жэ 66 колхоз

Кагаее Тамак йиг еовэт лукмаш план 35 п р щ ш^лан, 
Каширин лӱмзш кодхоз,вуй локыж погымйш 50 процэат 
латышыж» Нигаматуллин вэлэ тэмын Колхозын прэ-
йолт?ш, й»л еоввт вуйл 1- 
тышыже Бабичэв-шошӹм 
г гадан чыла йамдэ, имньэ, 
вл*к еай, машина, курал, 
урлык влак чыла йамдэ. 
Колхозник влак чыл н и* 
гай пробный выйэздыш 
девтыч.

Ардаш йал совет .Мо
ЛОТОВ** коэхлв^што, вуйла- 
тышыже Алпайэв йолташ, 
шошымлав ЧЫЛ1 |  :ыа«, Дэт 
й^еле. клуб тулэч мо^о ев 
ры пк^т миӓеи п у р ш а к  
кӱуыяхӦ.

К ^ж и ур  йал еовэт *Ма 
рий йал“ колхгз, вуяла-ы 
шыж» АбдриЯэв йопташ, 
шошым агалан йамдэ. Коа 
вый дворышто эрэ, имвьэ 
влак кэчыи ерыкт^лтыт, 
урлык, сбруй, М4ШИНЭ, ку  
рал, орва, кандра влак чы- 
л а  й ‘мдэ. Кажн? бригадир 
ӹшкэ п шижым чот шинча 
— кӱкшӧ шурно лектыш 
валшаш вэрч кучэд лэш, 
агройӧвым вле  шь ш пур- 

тат.
Паша вуйлаткмаште. Шо- 

шым агал н йамдыладтма- 
шым яышкэ лийэш* двн 
гына эртарышэ кодхоз вла- 
кыштэ да вуйлатыше влак 
ты пашам ты м»[»тат ак- 
лыдымэ верыште кумда 
колхоз маееым шошымлаа 
йамдылыкым текшырымаш* 
кат кӱлэшын моблизова-ь 
ден ышт кэрт Ты колхоз 
вдекыште шошммдаи йам-

изӧодствэннв планж» ты 
марта ыштаттын огыл, бри 
гад план нэргвижэ ойлы- 
ш шат укэ, огытат нпно. 
А Токарэв йолташ вэт Упӧ 
одашкаг кӱкшӧ шурно лэк 
тыш налшэ уста йэҥ-вяак 
еовэшаньыш мийыш да 15 
кэче курсыштат тун*мь>н 
То'сарэвын иеео с*й п шаж 
дэч вуйжо еавурнэа гын 
вэл*.

Урыпт йал еовэг „Нрас 
ный БорЭ 1|и копхозӓшто, 
вуйлатышыжэ Полов, вӱ 
дЫкӧ машина-влак гыч 
ҥы«ымеэ лавражат эрык* 
талтын огыл.

Поена колхоз влакым лон 
чылмо годым, шошым ага- 
лан шуко колозын йамды 
лал' шудымыжо койэш.Про
бный выйэзд эртарымэ дэч 
вара, кажнэ колхоз да каж 
нэ бригаде улшо еигыды 
маш влакым ты кэчылаш- 
те пыт^раш тийыш. Эл 
тӱҥ паша, чыла урлыкым 
еортироватьлтн шугстчш, 
рэмонтым качвствэ могы 
рым еай ышташ, имвьым 
шошым марта еай онтэн 
вий ҤАаш да кумда колхоз 
масеым кӱкегӧ шурно лэк- 
тыш вэрч, еоцтаҥасыш уш- 
аш. Тыдым и ш а ы ш  пур* 
тыпнш вэрч поена йалео 
вет да колхоз влак етаха* 
новла паша ыштымаш вич 
кэчашым да ду кечашым 
увертаришт.

ӹштымэ голым, эн шагаджэ 
850—900 кубомэтр гравий 
луктылташ тиӓӓяш. Ышквт 
озан влак чыл»н корно па 
шашкэ лектав тиӓыш гы 
нат, йал еовэт влак ты по
росым Ь'ШГ темэ—Ардаш, 
Монар, Чорай да тулэч мо 
ло й?.л еовэт ВЛйК гыч ик 
ышкят озанат корво п>шаш 
ыга лэк.

С*й горным ыштен шук- 
таш тыдэ чыла вуйлатышэ 
влакын да кумда м ееын 
тӱҥ пашажэ. Садлан эртышэ 
лу кэчашӹн еи^ыдымашы- 
жым успыи нялыи, доротде 
лын »прэльын 1 ж ГЫЧ Ю ж 
мартэ увэртарымэ кокымы 
шо лу кэчаш кӧргышто еи 
тыдым&шым тӧрдатэн корно

ыштымаш шшам еайэмдаш 
тыршьш чыпа йал яовэт да

колхоз влакын порӹсышт.

Мартӹн 25-жэ „Круп- Комиеэ, колхозник-влак 
скайам лӱмэш колхоз проб- я о р м о  почэш моннар 
ный выйэздым эртарыш. вӱдаш аяьэ куралаш тийыш 
Вый»здыщ 200 утла кол- улмыштым йодышто. Йк 
ховник-млак чумыргышт. ; колюзнакат нормопочеш 

Кэмисэ копхозии шо- моннар ыштышашям ок 
шым агаа н йамдылыкшым шинче 
текшырымаштэ йатыр еи-1 Кэмисв, чыда могыры* 
тыдымаш влакым м у о —, мат тэкшырэн, ончен лэк- 
шуко ткрман пӱйышт-влак, мӧҥгӧ, митинг почылто. Ты 
ПЛуГВЛйКЫ -Я ерлвочышышт митингышгэ, колхозышто 
каш эрыг* ыме кольмышт, ударлын ыш тыш э-влак 
повыр-вл^кын хапатышт, чыла улшо еитыдымашым' 
шовычышг ухе. Орва-влак 1-шэ апрэль мартэ тӧрлена, 
чылажатолмыкгалтын огыд. манын лэктын, лэктыи ой- 

Вӱдышӓш урпык чыла лкшт. ^  .
эрЫ КТаЛ ’ ЫН ОГЫЛ, ШЭМ 
шыд^ҥден* шожым уэшлӓн 
врикташ вӱлэш.

-эваовое*

С А. ЛИЙЭВ 
БЭЗБОРОДОВ

,.Пэлыжэ ышкэ шӱльэм"
,У  П 1маш“ колхозӹшто 

чо«а ончышылан С йфутди 
ҥов Ш ш сутдин шога да 
тудо чыл^же 8 чомам онча 
Тудо 20 шо март гыч 1-шв 
«прель марте 88 кило шӱ 
льым налын. Налмылан куд 
качэ эртэн, 26 шо мартлан 
40 кило шӱльо кодаш ти- 
йыш,,а кызыт 2 цэнтнерат 
32 кидограм кодын. „Молав 
^ыгэ, чома-влакым от пук- 
шо мо?“— манын й о д а т а т ,  
„а тыде, мыйын ӱдрӓ^аш, 
Мишкан паз^ргыч налын

кондыъо ныл путат аеде 
шӱльым чомяныш опталыв 
пелыжэ ышкэ шӱльэм1*—ма 
нын ваш мутӹм пуа.

Сэдыгэ Сайфутдивов шӱ 
льым ышкавж*» коден чома  
влавым аламан онча.

Колхоз ар^вл‘Ньэ, рэвие 
ко «ис вуйлатыше ты пашам 
шинчэн шогат гынат, кэл- 
шэн илат.

Фуражым рястрзнжири- 
ватьлӹше Сайфутдивовдан 
мэрӹм ы ш тнч* кӱлеш.

САЛИИЭЗ.

Пожар ваштарэш кучэдалаш йамдын огы тш ого
„Л эни в “ колхозышто по

жар в агот/рэш куч^да"- 
м а ш  пушкыдыи шога. По- 
жлрне мааина тэл» гоч 
орваштэ пиячыш. П ^ ж э  
годсэк Чорай й^лыштэ . в 
пожар лийе, тугэ гь.нат 
машина влак олмышт гыч 
ышт тарв1вэ Адах мартын 
11 жэ Ч)рай дэч кок уш 
тыш пэлвэ -Тӧлдо йалыш 
тэ еок кудо йӱлыш, пожар 
лышнэ ко 1хозын шурно ам 
б̂ рже, пуалгкме машина

т. м. наста влакат шукоФпожарнэ пашаштэ иктат 
ильыч. Тышкэ Чорай по- вуидатышэ укэ Тыдым ик-

ряэ машина ыш миаэ, 
нал ш тольыч, машина йам- 
де огыл. Ч*ра кид дэн кол 
хоз да йал еовэт паша йаҥ 
впак й фа имньэ дэи куда- 
лыштыч. Пожарне левашыю 
тэ автомашина шивча,лэваш

тат огеш уж
Колхоз могырымат, йал 

еэвэт могырамат—ты па
шам а в л ы д ы м ы -  
л а н  РИК дэч вуйла- 
тышв-влакӹн отчотыштым 
колышгаш йодына. Ты 
пашам вашкэ гыч тӧрлӓ* 
тымандайаҥым едйлэн шо-

вуйаш тул пижеш ] гыват 
пур *,ш огвш лий, лум пе
ты р э и пытар н Лӱм к у яш ! д^иман. 
да кичкымэ ӱггӓр кычалаш! 
гы и  ик кече вулэш. Ти» ТОРГЫМ МАРИ



1936 ий 31»ша март» 17 (401

Парт

.К о ь т Н С о р к о ’ 2-шо могыр

ПАРТИЙ ИЛЫШ

билэтым вашталташ  
йамдылалтма штэ

ИЬдэ йал созат т г й ^ и к  туввммашкгзт, т р *  
трритори^льне тийаэчумыр погыяымашкат

Куго 
валэвсв 
парторганизяц», лышӹх жа- 
яыштв либшяш партбвлэт 
вашталтымашлав, вийын 
йамдылалтэш, Партийв» 
п о г ы н ы м ӓ ш  - вяак, 
ончылган^ыштымэ план по
чет дагытышгмяе? да е?й- 
ав йамдыл-лтын артаг, 
политик тунвммашат ышке 
пагнтыштыжэ да сай ӧам- 
дылык дэн »рта Комунист- 
влаклан пумо парт-нагруЗ' 
ко-влак гоукталтыт. Ты

р ы  г у н а *  о* мийэ М р т ы в  
28 жэ ВКП(б) райком ин- 
с груктыр ӱжыктымо почэ* 
ш атХ ӱр^й  ыш мийэ, ыгокэ 
П»рт бИЛЭТШЫМ Й1Л СОВЭ 
тын еторожихажэ почэш 
пугн колтэн.

И ш агуш  парторгавизяцэ 
еЬчуветвуйу ш .ЯЙ В Л» В дан 
таче мартат йӹуогай пагга 
овышталс. Сочувствующий 
влак поеӓа патгашкэ огыт 
ушалт, политик гунзммашке

парт-организацым парторг!гыа йалтак огыт шупшылт. 
Вильдянгиров йолташ еай! Мэь нан Пошкырт рэе- 
вуйчата, еадылан тыш тэ.пуб!икын йужо ий район 
дмециплинат п;»*тыдын шын ышто парчбел *т в«шт«лты-
Д8ЛТЫЖ.

Урйадэ Йал еовэт вэлэнс) 
Т»рриторжальне парторгани- 
зацашт» йанварь, февраль 
тылызыштэ политик тувэм 
Маш ныл гена вӱрлан. Поена 
комунист-влакйн дисциали 
в&шт пушкыдс—ВКП(б) 
члэн Мустафин йявварын 
28 жо поан а* тунэим^шкэ 
ыш мибэ, йрра* аягытым 
эрткрыш. КаниЙэв чылаяеэ 
8 гана полншк тунэммаш 
кружек зяньйт* ыш ыш 

миЙ», КирэЙэва Хӱрма,

маш паша тӱҥялын. Ое- 
чыл лышыл экап ■аштэ мем- 
нян дэньт партбилет ваш- 
талтымаш паша тӱҥалсваш, 
еадган чыл! партийна 
органиаацэ-влгк 1Т улшоси- 
тыдымашым у ш ы ш ш л в н  
вашк» гыч тӧрлаташ,- па
шам дэ'скбоь ТЫЛЫЙЫШТЭ
лиӓшэ ВКП(б) Рӱдӧ Ко^и- 
тэтын да ф^вр ль тклы-
8ЫШТЭ ЛИЙ018 обвСО̂  ПЛЭ-
нум пунчглышт почэш 
ыштыман.

Шэмэр колхоз чодра планым 
тэмыш

„ Ш АМЭр“ КОЛХОЗ 20’ШО® пупшывтыш, ГЫйЫГ тошто 
мар^лан чодра йампыташ ! вича-влак гыч тошто тэрче 
пумо п^аным 2400 кубом»• кышкымаш вийыа кайа,
т р у м 100 проц-нтлан тэ- 
мыш, шупиыктымашым 
ечдыгав 240о кубомэтрым 
100 ПроЦ^НТЛлЯ тэмыш.

Терыс лукшаш пиан 1634 
тоыво ильэ гыи, 1145 тонным

ЧОДРАШТЭ СТАХАНОВЛА ЫШТЫШТ

СОВЭТ УШЭМЫЩТЭ

КЭЧЫВАЛ ИЬМАЛ РАЙОН 
ВЛАК 6 М*ЛИОН ГА ЭР 

КУЛЫУРЫМ ВӰДЫШТ
Совэт Ушамыя кечывал 

йымая райондаштыже, мар.
мо план 130 цэнтнэргын аО тын вуи^шо вяч кечыште

шошым эр кугтьтур вӱды- 
маш тӱҥалье Кэчывал йы* 
мел вэлыштыл* шож, ШӸ- 
д< и, шӱльӧ, кэчжэртэмгда 
курго шудо чылаж» 315? 
тӱжэм гектарам вӱденнт,

еадыгак ломыж погаш пу- 
мо план 130 цэнтнэр 
цэ^нэрым погалтыы.

К0ЛХ08 вуЙЛ^ТЫЦП
МИКИШКИН.

Чорай й**л со*»эт И ьич“ 
ко»хо^мн~Иэибай»в Ии 
найдар, Иэнбайэв Ми- 
найпа. Андрэйэ** Нико
лай, Васьутнин ӱмырбай 
вӓеьугнина Мэҥэа да

Васина М аглипа-чодра  
пӱчмашт» етахановпа. 
ышнэ нормыштым 5 га 
на артырэн пӱчныч

Нунак колхозышто па
шам пэш чееяын ыштат.

Б»ш ТАСС 

ОБРАЦОВОЙ ТАБОР

Чодраштэ етахановэц
„Бульонный Лӱувш кол 

хоз член Апчайэв Апсатар
чодра йамдылым апкэ кокы 
мышо гана мийэн ышкэ

птанжым кок пачеш 
колхозник влак 
тэмэн толеш,

.ПЭРА"

Калинин лӱмэш колхоз, 
Псекупск район (Адыгей 
АССР) ебр^вцтвой таборым 
ыш ат. Ты таборышто, ета- 
циоварнэ киноустановко, 
руш йЫ9мэ да Адыгэй йыл- 
ма дэн библиотек дийеш. 

дэч ончыч Радиоприйоиник, тэл фоа 
да Ёошв^р пуеак ыатал. 
теш.

моло

Паша картла 
модмаштэ

Пич кайэн—лукеа!— 
манын кычкыра

„К и и в и а ” колхогын ки- 
нье йер воктечше эртен 
кайымэм годь*м лукеа* нӱ- 
кым кольчм. Ояч»лынам 
ильэ йэрӓШ пыштымэ ки-

Татарий—Башкирий

Имамутдинов гай тунэмза
ВКЦ(б) Мишкан райком 

е»д»и шегал тунэмшэ да 
оьвн с*рэя моштыдымо 
комунист влакым тунык 
таш 8 ше мартеш ик тылы 
еаш курс почылто. Тыдэ 
курсышто ВКП(б) члэв 
6 да кавднд&т влак 5 йеҥ 
тунемыт.

Курсыш о*&н еярэн мош- 
тыдэ толпо Има утдниов
п ш еай тунэм^ш. Ш ри- 
пов, Изибайвва влак пуш- 
кыдын тунэмыт, вунылан 
ИмамутдиЕОВ дэч примэ- 
рим налмьв.

Безбородов

Будьонаый лӱиэш кол- 
| хозын к о н ь у х ш  о - К а  
(б*тов И^нэт, да колхоз 
ы р в э в э - в л а к  Байа-

I витов Йв'н, 1 шэ бр«га- нье—8 тылзат тэмеш альат
м у ч и п п й  дын ^ йкаш?в Ирв» бай, Б *й огнт лук—миеэш . 
МУоИПиь муллин Иэгор, Ичиланов Тыдежыньэм, бригадир- 

Николай, й 'н с к б 1йев Иам-! жат, правлэвьжат йелг 
Олат да ту^эч моло влак— мондерыт, ышкешт-саплан, 
имньэ оачыпгш отмэш йӱд еӱекыллан т. м, муш уке

Ӱжмашым паша дэн , шуктэна
яШемер* колхоз к о у еогр 

гавиз^цэ „За С п* лянсккч* 
жолхое комсоорганизацэ ӱж 
мӧ почаш „Шэмер** колхоз 
хоисооргавкзацэ ӱжмашы- 
жым привиматьлэн ваш мӱ 
тым пуа.

1936 ийлан тыгай паша 
клакым ышташ о и ч ы к т ь и ь :
1. Тэнвйее шошым ага вам

па вьым етахановла эртараш, 
агройӧным илышыш п ур п ш , 
еӱдымӧ шурвкн ик г^ктзр 
жэ гыч 18 цэнтнврым налаш 

2. К о *еомодрц влак кок- 
дипте п о л и т и я р , тунэмьа-1 чотлэи принима ьлы^. 
шым чот гоараш, тыдлаН* Комсоорг ИБАИЭВ.

КУЛЬТУР ПАША КОЖГАНЫШ

верчыи тунэммяшым кок ке 
чэш пӧр^к рр~арвн пюгяш.

3. И льш ’ В тунемдыуэ 
двн шыал тунэмшэ рогхоз 
ник влакым тэнэйэ туаык- 
тэн гаукгашлан тушко вок 
комсомольцам уштш да кӱ  
рылтдэ тунывтйн ш^гаш.

Ты паша-влакым .Шэм&р 
колхов комсооргавиз» Ц* 
20 шо ма ртыи те 
комсомол ттогьшемао эш 
лончылын „31 етаяияеяий14 
колхоз вомсоорг^Бзацын 
ӱжыӓшыжым кэлшышылан

вошт карт д&нэ модын ки- 
й> т.

Ситыдымыжлан Кибатов 
И-* мэт изэ рвэзэвлакым 
погэн шырпя цъв-* д* океа 
дэн кОДЫТ. И л ПРОЛЫШТО 

с тунамшэ 13 ийкга Блйгу- 
8ИН МиКОДК*. *В*Ж Ы Н ОКСЛ- 
жым шолыштӹн, картдэн 
могзэш,

Тыгв гонгух - в л а к  
т у н э м ш я . д !  йал рве 
зэ влакым пог»н карт дэвэ 
модын киймап ышт кызыт 
гыва огыл, пукэрт» улдп  
Колхоз пр^вльвь-т, ты сын 
дыма па пам •гӧрлӓ -япт огэш 
шоно. ПЭРӒ.

Конордэнан рэспублик 
влак таҥасымашышт

ОЗАҤ, 26. Татаржйыште 
«ӱвшо шурно лектыш нал- 
ше уста-влакын еӧеедюш 
пэтырвлге. Сйэздчш чу- 
мыргышо влак Пошкырт 
р-спублнк дэве социалист 
таҥлс договорым пэҥгкдэм- 
дышт.

Соцтзҥяснн тӱҥ условий- 
жэ тыггй: шурво лэктышым

шӱйӧ да тывэ паша взлаш, уржам Татерийыш-

Окса Кошаров кӱсэнэш 
пыта

„Иошкар куралшэ" кол- 
л и й ш э  103 к дуб вэлэнее драм кру

. А з и и *  колхозышто, 
РИК ын да райкомын 
вультмрссе пяша вэргэн 
лук»-о пувчалаым довчыл 
мӧҥгӧ, куго й^ҥ туныкты
мо ВОК ШКОЛ ПОЧЫЛГО,

Вигежэ шво ыш бО 
ш т л  тунеипэ да окэн 
еерзн моштыдымо й;н  
влав коҥтыт.

К уб в^лэн—драмкружок, 
мурымо, агройӧм туиэммэ, 
фяз* у.-Ь'ур кружок вл- в 
цочылю. Кружок влак па- 
шальв гижы».

Тэвэ фивкультур кружож 
члвв-вл*в 22 но мартыштэ. 
. Г Ю "  евачоклав вор&ым 
Вдаватьлышт.

Фиэкультур кружокыптто 
Г О П Л О  Г О Л Х Г З В Н К  Нини 

фор ев НигслёЙ Ю ки- о
м*»тырым 1 чке т 3 минутат 
10 С еКуН Д Ы Ҥ Т О  Т О Л Р В  П>У0

Чулпгнсмий

ЫШКЭ еэмыижэ
МОЛЫМАТ ӰЖЭШ

3 ьодс ОЙ** аолх з пиемо- 
ние Й литов Й мат газ»т 
шярымаштэ уд раын ыш- 
та. 61 кудыл н 71 экззм- 
пль р подписным погэн. 

Ы льэ еямыяжч ышташ

ЖОК Пашам сан ЫШ* а 
Кодшо тылзыште гына 
епэктакдьы^ шындэн 65 ваРа 
т^ҥ э утла океам пты ш т

Ты оӓснм культур паша^ 
еаймдяп р у ч ы л т ш ш го  
Дъ м, культурник КиШ' рОВ 
Никит» кӱсэвыштыжэ кон- 
дыш^эш да ьшке кӱле- 
гаыжл н кучӹлтэш.

Колхоз ревиз комиее 
мом ояча гыь?

МаНЫТ.
Кодшо ийат 1 ше брига 

дын йытывже вӱдыш пу- 
рыдэ
дэнэ винамаган влавым ышт 
вычал.

КОРНО ИЭҤ

ыштымз „ трудодень 
йомо

Чорай #а I сов т „Ятьич'* 
колхозыш о И неуб йев 
Илрчолнй бриг дир лиЙын 
Ш О Г Ы М Ь Ж  годым колхоз 
члэн-влакыо 300 паша кэ-
чыштым йомд*рэн ильэ. ВОтдз темаш лийыч 16 жм- 
Тувэчыи ш укьжьм  кычзд 0ЬЭ вийан трактир дэн (кор 
му^ч. во паша дэн карм» деч

Тулым бригадир гычдук поен*) кокла чот дэн Та
ты что гынат, колхозпаш м тарийЫштэ 850 гэктарым, 
часпын ок ыгате.—мый Ку- -
чыб Й ВО«ХОЗЫШ Кайям —
м»нэш. Тыдлан йяд оз н 
лык ^ртэльын сталинский 
уса вш з  закон огыл кО

те ик г ктар гыч 13,2 ц н* 
тн р, Иошкыртышто— 12,2. 
ГИмдяҥым вок обаасыштат 
ик гэк*ярл*н 13 цэнтнэрым 
нагаш Ш “’льым Т^таркйыв 
Т9_[члан 15 5 цвнтнэр, Пош 
выртышто—1в,* Та^рэспуб 
д иккуы ж ^вы ш ы ш  киад» 
пумага плаяым еэнтьабрыи 
5-ше деч вараш котдэ те- 
м^ш. Пошкмрт рэепублик 
30 шо еэн ьвбр деч еараш

А. А.

Пошкыртыш о—650 гекта- 
рым ыштапд. К )*б*йын дэк 
ко« р?спубликыштат 400геж 
т»р дэн ыш аш.
(„Соц зэмл.“ гаезт гач)

Салкийлан 
полшыман

Калинин" лӱмэш колхоз 
чл»н Иаил ^нов И"вмет 12

Тун ыктыдэ йӱын 
коштэш

Баб’й 
школышто

йял тӱҥад^ыт 
туныктышо Ах- 

саЙын

ИЛИКБАИ СЗРЫШЫМ 
почын ЛУДЗШ

„ 9-ш» Йявиар о ХОЗ 
писуогос И тт» б^йев Итик- 
б й колхозник влаклан тол 
но  гавэ'—аурнал, с*рыш- 
влгкым жапаштыжэ огэш 
га ркалэ Д4 еэрыш вд^кым 
почыв лудэга.

Мишкан р йон почто

ИРаш Солкий ергэ велжымI мэров рвазе-влакым 
|(  важ почвш толшым)порын!0,с ^ у н « в т о ,
■ огрш овчо. “ °Д,В й?ын ^ШТЭШ-Рвм.

Изэ О м в л Л  кешэлсни! вл*кын тунвУиашышт П.ш 
фэрнксэ водьыкви кӱш ш , пуШКНДО Я» ШЮ! КЙрГь'Ш ӧ 
кӱ^ымыжлйН йатыр шур- 
вкм валын гыват, ача— 
авашт йодышт кошташ
поктэн коиеныт.

Салкий кызыт пошкыдо 
келхоз-вл кыштӧ, йодышт 
к о и т ш  Куго—Сокава йал 

совэт^К линии лӱ еш кол
хоз прав теньэ С ••якийыв

УОМО
ӱж* ш

писмонсс влакымит

Райлит № б

пӧтка ты еитыдымашым| тунэмдз тыге коштмыжым 
кызытак текшырэн наяын шин^эа шогат гыват, туд- 
йоным ышш«ыяс^ кул-га лан полыШьш огыт пу.

^  К О Л Х О З Н И К 5 Реэээ
Типография Мивкжиокого РИК-а Тираж 1898 евз.

Шамратов

нымогай культур чӱо уке.
Ситыдымыжлан ышке 

куважым кырен эмгнтэн 
пытирыш да мартын ӧж е  
ойыр^н кодтыш.

Мишкан Р ёОНО ты 
ечндымэ п*ш»м текгаырэн 
нялын, ЁӦВЫМ ЫШТЫМЫЖЫМ 
вучэиз.
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