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Комун КОРНО
ВКП(0) Мишкак Райаомыя да РИК-ын оргакха

вич КЭЧЭШ ИӧРык лэктэш
Гааэт ан: 

им ийпан 5 тэн -гэ , 
6 ты л зы л а и  3 т.

ӒПГВНь 
1936 ИЙ

№19 (410)

Адрес: БАССР, 
дер. Мишкнио.

Икымышэ бригадэ шошо 
агалан вийын йамдылалтэш

„Пахарь" колхозышто шоию 
агалан йамдылык* тэкшыр- 
маш эртарымэ годым шӧшо 
агалан йамдылалтмаш алама

агалан вийын йамдылалтэш, 
ч ыла цӱлэш курал, узгар 
влакым олмыктылыт. 

Кокымшпо^бригадын бри
ильэ. Кызыт ты колхозын гадиржэ Йансыбин пушкы 
икымышэ бригадыжэ, бри- 1 дын йамдылалтэш. 
гадир И андимчров, шошо | ИЗМВАИРӦВ

Шошо агалан йамдылыкьш 
тэкшырмашын итогшо нэргэн

ВКП(б) райкомын 1-шэ апрэльыштэ 
лукмо пунчалжэ

Апрэльын 1-жэ лийшэ 
ВКП(б) райкомьщ бӱро за- 
сэданьыжэ РайЗО вуйла- 
тышэ Стулэй йолташын 
шошо агалан йамдылыкым 
тэкшырмашын итогшо нэр- 
гэн докладшым колышто. 
ВКП(б) райком б^рӧ, РИК- 
ын да райкомын йужо упол 
номочэнышт-влак (Изэ Со- 
каза, Кэмэй, Урйадэ, Куж- 
нур да тулэч моло) йал со- 
вэтлаштэ шошо агалан 
йамдылык тэкшырмашым— 
пробно выйэздым колхоз- 
ник-ударник, стахановэц 
влак дэч поена формально 
эртарэныт, чыла колхозник 
влакым шошо агалан йам- 
дылык тэкшырмашкэ ушэн 
моштэн огытыл.

Тэкшырмэ дэч вара палэ 
лийэ: „У-Корно*, „Лэниц 
Корно", „Шэмэр11, „Чэльӱс- 
кин% „Краснайа Звэзда“ , 
Максим Горький, Чапайэв 
лӱмэш да „Октьабр“ тулэч 
моло’' I * колхоз-влак шошо 
агалан йамдэ огытыл.

1. Чыла парторг-влак, 
нал еовэтлашкэ пэнгыдэм- 
далтШэ район организацэ 
влак, РайЗО, йал еозэт, 
колхоз правлэиьэ влак шо- 
шо агалан йамдылалтмаштэ 
тӱжвак лукмо еитыдымаш 
влакым Ю-шо апрэль мартэ 
пытараш да йамдылалтмаш 
тэ вараш кодшо колхоз 
влакыштэ Ю-шо апрэльэш 
шошо агалан йамдылык 
тэкшырмашым у-шлан эрта 
раш кӱшташ.

2. 1936 ий Ю-шо апрэль 
дэч вараш котдэ, кажнэ 
бригедылан « поена паша 
планым--графикым ышташ, 
бригадыштэ паша вийым 
раетановитьлаш, бригад 
влакым, паша ыштэн кэрт- 
мыштым (квалификацыш- 
тым) ончэн, учаеткэ вда- 
кэш пэяггыдэмдаш. Чыла 
планым да нормо выработ- 
ко влакым, колхозник вла- 
кын чумыр да бригаднэ по- 
гынымашэшышт кэлгын лон 
чылаш.

3. Йылыш йал еовэт вуй 
латыш» Сэкрэтарӧв йолта- 
шын йал еовэт пэлэн ма
шина дэнэ вӱдышо влаклан 
3-5 кэчаш куреым органи- 
зоватьлымыжым йӧплаш, да 
чыла йал еовэт-влакыштат 
машина дэнэ вӱдышо влак- 
лан курсым эртараш да 
курс эртаршашлан РаЙЗО 
могырым тэхничзскэ ука- 
заньым, п о л ы ш  пу-
машым шукташ кӱшташ 

4. Пашазэ вольык (им-1 
ньэ) ончымаш пушкыдо,! еэкрэтарШАЙАХМЭТӦВ

йатыр колхоз-влакыштэ фу 
ражым кучылтмым конт- 
трольлэн шогымаш укэ. Чы- 
ла парторг, йал еовэт, кол
хоз вуйлатышэ влаклан им- 
ньэ пукшымаштэ контроль 
ым ышташ, шагал вийан им- 
ньэ влакым паша гыч ута- 
рэн, вийын кормыш шогал- 
таш кӱшташ.

5. Вӱдышаш урлыкьш 
йаровизироватьлаш йамды- 
лалтмаш ш у к о  колхоз 
влакыштэ к1’рлын. Сандэнэ 
ВКП(б) райком бӱро чыла 
йал еовэт, колхоз вуйла- 
тышэ-влакым шижтарэн 
кода да кӰчык жап штэ 
йаровИзироватьлаш кӱлэш 
взрым. нӓетам еитышын 
йамдылаш. Садыгак райЗО 
пэлэнсэ курсыш йаровиза- 
тыр-влак колтымашым шук- 
тэн, аирэльын Ю-ж мартэ 
туныктэн лукташ к ш та .

6. /Кажнэ пасу бригад 
участкз-влакэш, колхозник- 
влаклан канашышт етаиым, 
имньэ-влак шогалташ лэ- 
ваш-влакьш ынташ. СэдVн 
дэн пашам вийын ыштымэ 
годым, пасу гыч к"лтымаш- 
лан коштманшм изъмдаш.

7. РайЗО вуйлатышэ 
Стулэйлан да прокурор 
Храмцовлан, вашкэ гыч, 
чыла колхозЛаштат фураж- 
ым кучылтмашым, нормо 
дэи пукшымашым тэкшыр- 
аш ла  фуражым растран- 
жироватьлэн пытаршэ-вла- 
КЫМ мут кучаш кодаш 
кӱшташ.

8. Райуполкомзаг Лонин 
йолташлан гоебанкэ отдз- 
льэнын, корнэплод урлык, 
пакча йэмыш урлык-влак 
налаш колтымо крэдитын 
кузэ колталтмыжым, кузэ 
оформитлалмыжым тэкшы- 
раш да 1936 ий Ю-шо 
апрэльэш ВКП(б) райком- 
ыш увэртараш кӱшташ.

9. РайЗО вуйлатышэ 
Стулэй да МТС дирэктыр 
Михайловлан, кум кэчэ 
коклаштэ чыла колхозыш- 
тат урлык еитышын ул- 
мым тэкшыраш да еиты- 
дымыжлан страх фонд гыч 
налаш разрэшитьлаш кӱш- 
таш.

10. Поена йал еовэт-влак- 
ын шошо ага нэргэн пумо 
отчотыштышт да евод- 
кыштышт цифр-влак изэ- 
мын причинжьгм тӱжвак 
лукташ да еводкым йоегы- 
лыш пушо винаматанышт- 
влакым мут кучаш кодӓш 
прокурорлан кӱшташ.

ВКП(б) райком

КАМАЛЭТДЭН 
ИМНЬЫМ ЭМГАТЭН

„Кызыл йул“ колхоз члэн 
Гильмитдинов Камалэтдэн, 
Йаман-Йылгаш чодра ыш- 
таш мийыш. Курык гычын 
ончыДэ волмыж дэнэ имньэ 
йолым тугэн тольо. Кызыт 
имньэ коштынатюгэш кэрт 
да кочмашыжат алама. Б.

Имньылан чомам 
кудалтыктэныт

„Патилэткэ“ колхозышто 
т?йыж вӱльым огыт еаклэ. 
Ш уко жап огыл, колхоз 
вуйлатышэ КилЬхМайэв, Киль 
макайэв оньыжлан ^вакш 
дэк мийаш тӰйыж вӱльым 
кичкэн колтэн. Воз нэлэ 
лиймылык дэнэ ты вӱльӧ 
чомам' кудалтэн. Колхоз 
рэвиз комиссэ ты еындымэ 
пашам шинчэн шога гынат, 
йӧным ыштымаш укэ.

РЭПЭДЭ

ПАЗАРЫШ 18 ИННЬЭ 
ДЭНЭ МИИЭНЫТ

Партизан лумзш колхоз 
имньэ-влакым шошым ага- 
лан огэш йамдылэ да имньэ 
влакымат прамай огэш ку- 
чылт. Апрэль тылзын 
тӱҥалтыштыжэ лийшэ Пӱ- 
ро ^ла пазарыш мийаш, 
колхозгик-влаклан поена, 
поена 18 имньым кычкэи 
колтэн. Ты 18 имньэ дэнэ 
ик кэчыштэ, имньэ йэда 
Ю воз ТЭрЫС' м Луктыт 
ильэ гвн, 180 воз т^рые 
луктылтэш иль°, ты шоныш 
колхоз вуйлатышэ Сэмӧ- 
нов вуйыш пурэн огыл. 
Пазарыш мийаш 4 имньат 
сита ильэ.

Имнь ончымаш да ку- 
чылтмаш пашаш колхоз 
рӱвкомисат, йал еовэт вуй- 
латышат нымо шоныма- 
шымат ушэн огытыл.

Район оргаиизацэ могыр- 
ым ты еитыдьмэ пашан 
винаматанжым муын, пэҥ- 
гыдэ м 5рым ыштымыжым 
вучзна. УЖ Ш О

Цифр дэнэ ойлымаш

ТУНЫКТЫМАШЫШ ИӰШТЫН ОНЧАТ
Курзэ йалэш 1914-1915 

ийэш шочшо допризывник- 
влак туныкташ п о ч м о  
пунктышто 53 йэҥ тунэм- 
шаш олмэш, 31 йэҥ вэлэ 
тунэмыт,

Мишкан, Пайтара да Кэ- 
мэй йал еовэт-влак, допри 
зывник-влакым туныкташ 
огыт колто.

СЭМӦИОВ

1035 ийыштэ Йоткар рынй рӓ- 
тыш надылтшэ комсомолэц (Рах 
мав лӱмэш колхоз члэн, Аотарин 
район, АзэрбаВджан) Вагиров 
йолташ ала мунар тылзэ кок- 
дашта отлияиэ лӱйаш тунэмын.

С ӱ р э т ы ш т э : Багнров йол- 
таш лӱйаш тунэммэ занӓтыштэ.

(Совуа фого.)

Мунарэ тудо ышта? 460—•нормыжо?- 120—/ А тудо 
мунар нйаш — 18

Спэктакль океам аракалан да 
, пэчэньылан пытарат
„Пэрвой-Май“  колхоз : чылтшаш олмэш, Апкады- 

клуб пэлзн тэнэй мэ драм ' ров дэн Апсатаров пэчэньэ 
кружокым почна. КружОк | кочкаш да арака йӱаш ку- 
вуйлатышылан комсомолэц чылт пытарэныт.
— Апкадыров Апканийым, I Апкадыров дэн Апсата- 
океа пашам намийаш—А п -; ровын тыгай койышышт- 
еатаров Шайбакым ойы-: лан комсомол организацэ 
рышна. Кызыт епэктакль могырым йӧным ышташ^йо- 
шындэн 428 тэҥгэ океам по дына.
гэнна ильат, ты океам кӱ-. Драм кружок члэн-влак 
лэш нӓета-влак налаш к у -1М ШАКИРОВ ПАСИТОВ

Сӧсна шуӹм погыза
Апрэль, Май тылызштэ 

е ӧ е н а н  ӱ м б а ч ш э  
шужо вэлалташ тӱҥалэш.

Сӧсна шу шэргэ ака- 
шан экспорт еырйолан чот- 
лалтэш да ты еырйо куго 
значэньан улэш.

Сӧсна фэрмэ вуйлатышэ- 
влак да соснам ашнышэ 
колхозник-влак нӱшкӧ к ̂ рт 
ньӧ шэргэ дэн шэрын еӧе- 
нан илйыеӧ шужым пое
на, тупыео шужым поена, 
поена 200—300 грамм нэл-

гыт пидышым ыштэн погы- 
ман.

Погымо ш. у ж ы м 
у т и л  ь с  ы р  й о  погышо 
агэнт-влаклан ужалаш лий- 
эш.

Сӧсна ш у ы н ,  к и- 
лограмжэ 14 тэҥгат пэлэ 
мартэ шога.

Сӧсна шужым погым-аш 
ик могырым еӧенан коваш- 
тыжым эрыкта да вэе мо- 
гырым коваштэ чэр дэч 
утара. Союзутиль ИВАНОВ

СОВЭТ УШЭМ ПЯСУШТО
* Й ӰД ВЭ Л  КАВКАЗ ПАСУШТО МИЛЙОНАТ ПЭЛЭ 

ГЭКТАР ПАР КУРАЛАЛТЫН * КРЫМЫШТЭ 
ШЫЖЫМ вУдымӦ ШЫДАҤ 45 САНТИМЭТР КУЖЫТ 
ЛИЙЫН. ОДЭССЭ ОБЛАСЫШТЭ ПЭЛ МИЛЙОН ГЭК 
ТАР НАРЭ ПАР КУРАЛАЛТЫН. « КУРСК ОБЛАСЫШ
т э  й Ур  йУр э ш .

Йӱдвэл кавказ

п ӒТИГОРСК. Вӱдыма-
шым эртармэ дэн пырльа 
пар куралмаш вийын кайа 
136 тӱжэм гэктар пар ку- 
ралалтын. Март тылзыш- 
тэ шошым вӱдымаш да пар 
куралмаш пэл милйон гэк- 
тар ыш%лтыи.

Одэссэ облае

ОДЭССЭ. Икымышэ ап-
рэльыштэ пумо евэдэньэ по
чэш, обласыштэ 485,3 тӱ- 
жэм гэктар пар куралал- 
тын, план 61,9 процэнтлаи 
тэмын,

Крымыштэ
СИМФЭРОПОЛЬ. Крым 

икымышэ апрэльлан пар ку 
ралмаш планым 58 процэн- 
тыш да озым тырмалмаш 
планым 50 процэнтыш шук- 
тэн. Ш уко районлаштэ шу 
ко ийаш курго шудо вӱ- 
дымашым пытарат. Вӱдымо 
озым-влак еай да озымын 
куясытшо 45 сантимэтр кӱк 
шыт уло.

Курск обласӹштэ
КУРСК облаеын шуко 

районлаштйжэ йӱр лийын. 
Кэчэ шокшэммым вучат. 
Куралмаш да тырмалмаш 
выборочно порӓдкэ дэнэ 
эртаралтэш.



198^ и,й Ю^мо адрал,^ 1§ (410) „Комун Корно“
шӓт

2-шо могыр

п а р т и й  и л ы ш  М у р а т б а й э в  ӱ д р а

Партий докумэнт вашталтымаш-!машь,жым крэн 
лан сай йамдылалташ Я1,,НЯ

ВКП(б) райкомын икымы 
шэ апрэльыштэ лийщэ 
бӱрӧжо Йанагуш парторга- 
низацэ, парторг Халиуллин, 
Урйадэ пэрвичнэ парторга- 
«зизац ,̂ парторг Ахунзӓнов, 
Куйбышэв л\мэш колхоз 
пэрвишэ парторганизацэ, 
парторг—Фэдэньӧвын да 
МТС пэлэнсэ пэрвичнэ 
парторганизацэ, парторг 
Садыков-влакын партий до 
кумэнт вашталтымашлан 
йамдылалтмышт нэргэн от- 
чотыштым колышто. ВКП(б) 
райком бӱро, ты парторга- 
низацэ-влакыштэ партий'до 
кумэнт вашталтымашлан 
йамдылалтмаш пушкыдын 
мийа, Партий чумыр погы- 
нымаш, партйй политик ту- 
нэммаш-влак пушкыдын эр- 
тат. Партий дисциплинат 
тошто сэмынак ӱлышГ вэ- 
рыштэ кодэш, манын пал- 
дыртыш. Политик тунэм- 
машкэ толшо комунист- 
влак, лончылмо матэрийал- 
лан конспэктым чыланат 
ыштэн огыт тол. Партий 
чумыр погынымашлан йам- 
дылалтмаш, погынымаштэ 
ончышаш пашам, доклат-! 
чикым ончылтэнак палэм-1 
дымаш, погынымаш лийша- 
шым, ончылтэнак чыла ко- 
мунист-влаклан огыт увэр- 
тарэн шого. Сандэнат пар
тий чумыр погынымашыш 
толшо комунист-злак, по- 
гынымаш ончышаш паша- 
жын чыла йодышыж дэнат 
ушнэн ойлымашышт пуш- 
кыдо. Бэспартийнэ актив- 
влак коклаштэ пашам си- 
тышын огыт намийэ. От- 
чот колыштмо ик парторт- 
ганизацыштат сочуствуйу- 
шэ группо организовать- 
лалтын огыл,маныЦ кодыш.

I Путыракшым МТС пз- 
^лэнсэ пэрви;шэ парторгани- 
{зацэ,машинз—трактыр стан 
, цыштэ трактырист, комбай 
нэр-влак^атыр улыт гынат, 
эн сай пащазэ, колхозник 
стахановла паша ыштышэ 
влак дэн сочувствуйуш* 
группым организоватьлэн 
огыл,

Партий докумэнт саклы- 
маштӓт паша сайак огыл, 
докумэнт-влак айдамысыи 
саклалтэш, поена, еондык, 
шкап-влак укэ. РИК да 
МТС пэлэнеэ пэрвичнэ 
парторганизацэ - влакыштэ, 

.тулэч молыштыжат ой пи- 
дыш (протокол)-влак лае- 
тык кагазэш гына еэрал- 
тэш, ой пидыш кнага-влак 
ышталтын огыл.

Сэдэ к г'шно ончыктымо 
еитыдымаш-влакым ушыш 
налын, ВКП(б)райком бӱро, 
партий политик тунэммаш- 
ын качзствыжым нӧлталаш, 
тунэммашкэ кажнэ кому- 
ниет, тэкшырмэ матэриал- 
лан конспэктым ыштэн то- 

!лаш да моштыдымо кому- 
I нист-влаклан полышым пу- 
I эн шогаш. Партий чущлр 
[погынымаш-влакым йамды- 
лалтмаш дэн эртараш. Пар 
тий озанлыкыштэ порӓдкым, 
поена еондыкым шкапым, ой 
пидыш кнага-влакым шташ. 
Пашазэ, колхозник-стаха- 
новэц-влак коклаштэ па- 

|шам еай шындэн, сочуст- 
вуйушэ группа - влакым 
организоватьлаш пунчальэ.

Партий уставым, про
граммы м д а партийын 
кодшо жаплаштэ лукмо 
рэшэньышт-влакым к эл^ын 
лончылшашлан, партий члэн 
да кандидат-влаклан 5 кэч- 
аш курсым эртараш ыштыш.

а ш н а
ЭНГЭЛЬС лумэш колхоз 

вуйлатышын олмэшт^шыжэ 
лийын ыштышэ Муратбайэв 
.Миндрай ышкэ ӱдрамашы- 
жым йанлыкла ашна. 8-шэ 
марТгӱдрамаш пайрам кэчэ 
аракам йӱын толын да 
ӱдрамашыжым крэн. Тыд- 
лэч ончылтэнат комсомол
ка Кубайкина“ Алимам крэн
ИЛЬ5».

Удрамашым тыгэ кырэн 
ашнымллан, Муратбайэвым 
еовэт законын пэҥг-дэ 
ойжо дэнэ пӱтралаш кӱ- 
лэш. КОМСОМОЛ

КАПИТАЛИСТ ЭЛДАШТЭ

ИТАЛО-АБИССИН СӦЙ

С О В Э Т  У Ш Э М Ы Ш Т Э

Мландым кугы жаны ш  кидыш  
пуымо нэргэн законым пудырты- 

мылан суд ончыко

Газэт журналым жапыш 
тыжэ ок шукто

„ Пахарь “ колхоз пиемо- 
ноешо Алпайэв Идылбай 
еэрыш да газзт, журналым 
налшэ дэк' огэш шукто.

„Комун Корно“ газэт рэ- 
дакеэ гыч Изибаировлан 
колт-мо еэрышым йэҥлан 
пуэн колтзн да почын окз- 
ныт.

Колхозник-влак—мый га- 
зэтлан ала кунамак еэрал- 
т .11 нам, ильат ок тол мо? 
— манын Алпайэв дэч йо- 
дытат „толэш, от нал мо 
вара“ манын вашмутым, пуа

Мишкан почто пӧлкап 
тэкшырэн, йӧным ыштымы- 
жым вучэна. ПЭРО

АДДИС-АБЭБА 3-шо 
апрэль. Абиссин увэртары- 
маштэ тыгэ ойлалтэш: 31 
мартыщтэ мэмнан войска 
Май-Чиушто (Ашанги йэр 
дэч 25 киломэтрлан йӱд- 
вэлныла) итальанэц-влакмн 
ыштымэ шым вуре укрэп- 
лэньэ гарнизон ваштарэш 

| крэдалаш^тӱҥалын. Вийан 
; кучэдалмэк тыгэ тачз-эрлан 
7 укрчплэньэ гыч 4 укрэп- 

' лэньэж-ым еэҥэн налмэ. 1 
'апрчль^штэкрэдалмаш эр 
дэнэ 5 шагат гыч каетэнэ 
7 шагат мартэ лий^н. Тыдэ 
кэчын итальйанэц-влак бом 
бардировочно авиацын, тӱн 
чыктарышэ^нӓстан, артилз- 
рий тулын да пулэмот ту- 
лын полшымо дэнэ 5 кана 
контратак м ыштэныт. 31 
мартыштэ крэдалмэ годым 
200 итальан ош еалдат ко- 
лэн. 1 апр-льыштэ 30.офи- 
цэр да 500 итальан ош еал 
дат колэн. Мунар йэҥ эм- 
ганэн кызыт палэ Гогыл. 2 
тӱжэм нарэ эритр эй ; ц

Шындымэ пушэҥгым 
пӱчнын о л т а т

Козаш йал еовзт еэкрэ- 
таржэ Осэтрд% олташ пужо 
укэ д э н э  йал еовзт таҥгалсэ 
ӱйэҥгз-влакын кок т у ҥ ж ы м  
исполнитэльлан руыктыш.

Сэдыгэ Осэтров пушзҥ- 
гэ шындымашым шараш 
„кучэдалзш". РЭПЭДЭ

БАШКИРИИЫШТЭ

Пытартыш жапыштэ про 
куратур мландэ налэдымэ 
ужалкалымэ нэргэн едэлкэ 
ыштымэ, тугак мландым 
арэндышкэ совхоз колхоз 
да моло организацэ-влакьТн 
пуэдымэ йатыр елучайым 
тӱжвакэ луктын.

Саратов крайыштэ При- 
етан йал еовэт „Побэда 
социализма“ колхоз Сардос- 
тройын подсобно озанлык- 
шылан 40 гэктар мландым, 
Йэрэмэйэв йал еовэт „Заря 
свободы" колхоз Союзму- 
кан 1 №-ан вакшыжлан 110 
гэктарым 5 ийлан арэндыш 
пуэныт.

Чапайэв районышто Ку- 
шум шыл совхоз „Новая 
деревня", Кутьаков лӱмэш 
да моло колхоз-влаклан 
3050 гэктар олыкым арэн- 
дыш лошэшлан пуэн.

Касвэл облаеь Смолэнск 
район Колодньан йал еовэ- 
тыштэ йал еовэтын ожнысо 
члэнжэ Кокин Андрэй 1935 
ийыштэ 0,15 гэктар кугыт 
еурт олмыжым чыла орал-

РаӒлит М& 6

ИТС-влак р э м о н т л ь ш а -  
ш ы н  н а ч з с т в ы ж ь ш  

т э н ш ы р а т
Пошкырт рзспубликысэ 

чыла машинз-трактыр
тыгэ 4000 тэҥгэш ужалэн. I етаицз-влакыштат трактыр 
Транспортышто - паша г ы ч 'влак Рэмонтлымашын качэе 
луктын .колтымо кулак Куз твыжьш тэкшырмаш эрта-' 
мэнко 1935 ийыштэ еурт Ралтэ* оО-шо мартыштэ 
олмыжым 5 тӰжэм тэҥгэш : тэишырмэ 1.>30 трактыр 
ужалэн. Колэктивизацэ го- °2 еай рэмонтлалтын,
дым йал гыч шылын кур ж -!887 трактыр коклан рэмонт- 
шо Лэвыкин 1935 ийыштэ лалтын да 91 трактыр угыч
Колодньан йал еовэтын пӱч ыштымэ*
кын пуымо еурт олмэш 8 МТС-штэ! Аксаковск,
500 тэҥгэаш навэеым ыш Благовар, Б здьак, Иглин,
тэн. Ик тылызэ гыч тыдэ Кандринск, Чэкмагуш, Чиш
навэеым мландыгэ 1700 тэҥ ма Да Учалэ МТС-влак ыш-
гэш ужалэн. Тыдлэч вара тэ трактырышт-влакым еай
йал еовэт Лэвикинлан адак рэмонтлэныт. (БашТАСС)
мландым пӱчкын пуэн. Ту- ПОШКЫрт рЭСПублНКЫСЭ 
до тушак пӧртым шындэн, м , ра|Г. В11аи И ӱдвэл 
вара тудымат мландыгэ | н 
4000 тэҥгэш ужалэн. / еиоиры ш тз

_ I Пошкырт рэспубликысэ 
ССР Ушэм прокурор Вы Чу вар мэраҥ-влакым ЙӰд- 

шинский йолташ чыла про вэл с И(>Ир п^ртыелан ту- 
куратур орган-влаклан НЫКТЫШашлан, Башзагот- 
•мландэ национализ^цылымэ! ПуШнина мартын пытарты-

шэшыжэ Чэрэпаново етан- 
цыш ик вагон, 106 мэраҥым

(итальйаи войска гыч) ко- 
лэн. Абисеинэц-влакин 88 
еалдат кол-ш, 345 эмганэн. 
Итальанэц-влакыным^шуко 
винтовкым,пулэмотым, ору
дий ым да рэвольвэрым 
шупщыи налмэ.

СӰРЭТЫШТЭ: Абиссинын 
нэрэгульарно чӓет еалдат-
шэ.

АБИССИН п р а в и т э л ь с т в ы н  д э к л а р а

цыжэ
ЖЭНЭВА. 3 апрэль Па- 

рижыеэ абиссин посланик 
Лига наций еэкрэтариатыш 
абИссин правитэльствын 
13-ан комитэтларг, Лига ео- 
вэтлан, 18-ан комитэтлан да 
еовэтын чыла члэнжылан 
колтымо дэкларацан нотым 
пуэн. Сӧйым вашкзрак ча- 
рэн шукташ 13-ан комитз- 
тын пунчалмыжым ушэшта- 
рэн, дзкларацэ тыгэ ончык- 
та:Комитэтын прэдложэньы- 
жэ дэнэ итальан правитэль- 
етвын „принципиальнэ" кэл- 
шымыжэ Дэч вара нымат 
ышталтыи огыл. Нотышто 
тыгэ ^ойлалтэш: итальан ар 
мий ӱдрамаш, шоҥго, йо?ча 
влакым п^ рчат ок чаманэ, 
йал дэн госпиталь влакым

пытара. И талийг м агрзе- 
еорлан чотлымо. Тыдым 
Лига наций члэн-влаклан 
мондаш огыл, абиссин ка- 
лык пытарымэ ӱмбак чон 
тарваныдэ ончаш огыллан 
абиссин правитэльствэ ^ж- 
эш. Дэкларацэ тыгай кон- 
крэтнэ йодмапГдэнэ пкта: 
Абиссинийлан океа дэнэ пол 
шаш, Абиссииийыш ору
жий колтымым Лига наций 
йужо члэнын ыштымэ ча- 
ракым кораҥдаш, санкций 
ыштымым вийаҥдаш, еӧй 
законым шуктымо нэргэн 
да тыные илышэ калыкым 
эрэак пытарымым чарнымэ 
нэргзн итальан правит^ль- 
етвылан кызытак калаеаш.

(ТАСС)

Иапоно-манчжур отрӓдым Монгол 
Калык Рэспублик мландэ гыч 

чактарэҥ лукмо
УЛАН-БАТОР, 1 апрэль. мыштым монгол войска 

(ТАСС). Адын-Долон дэн чӓктарэн.
Тамсык-Булак пограничнэ Тачэ эрдэнэ йапоно-ман- 
заставз-влак коклаеэ рай- чжур отрӓд-влакым грани- 
онышто йапонО маичжур цэ дэк чактарэн кэртмэ да 
войска дэн монгол войска варажым МНР мландэ гыч 

(коклаштэ кучэдалмаш 31 поктэн колтымо. Йапоно- 
'март кэчэ мучко, Й у д в о ш т  манчжур войскан кугын 
да 1 апрэль эрдэнэ гына йомын. Адык-Долон заета- 
пытэн. Тамсык-Булакым вым (монгол мландчштэ) 
йапоно-манчжур-влакын ик угыч монгол войска с э е э н  
кана вэл огыл налаш тӧчы- налын.

нэргэн закон пудыртымаш- 
тэ титакан-влакым еут он- 
чыко шогалташ да тыдэ жа 
пыштак тыгай едэлкым пэш 
вашкэ гына шӧраш кӱштэн

(„Правда41 30 март).
Типография Мишкинского РИК-а

кучэн ужатыш.
Кызыт адак 111 мэраҥ 

кучалтын да кок—кум кэчэ 
гыч ужаталтэш.(БашТАСС)

400 РЗ*бу1ЬЭ перот 
тага-влан толыт

Икымышэ майлан райо- 
нышкына 400 Рамбульэ по
рот тонкорунно мэжан та- 
га-влак кондалтэш. Кажнэ 
тагажэ 8 килограм гыч 12
килограм мартэ тонкорун
но мэжым пуа.

56 нулм урнин кур- 
е ы ш то  тунэм ы ч

Кодшо тылзышт*, кол- 
хозлаштэ культурник ли- 
йын-ышташ, 56 йэҥ куреыш 
то тунэмыч. Ты чот Гыч 49
йэҥжэ колхозьшто куль
турник да 7 йэҥ избач ли- 
йын пашам ыштат.
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