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К о н с о и ӧ л ы н  Ю - ш о  
сйэздшэ

1-й Май пайрам 
' лышнэ

[
Тэнэйсэ 1-й май пайрам 

стахановла паша ыштымэ 
ийын пайрамжэ. 1-й майым 
пайрамлаш чыла т?ньа про- 
лэтариат вийын йамдылал- 
тэш. Мэмнан Совэт элыш- 
тына 1-й май пайрам про- 
мышлэнностьыштат, й а л  
озанлыкыштат куго сэҥы- 
маш влак дэн ваш лийыл- 
тэш. Кажнэ*заводышто, фа- 
брикыштэ, чойын корныш- 
то, шахтыштэ, колхозышто 
стахановла паша ыштышэ 
йэҥ влак кэчын шукэмын, 
эрык йамлэ илышнам па- 
галлэн пашам ыштат.

Колхоз йалыштэ 1-й май 
пайрамым мо дэнэ ваш 
лийман?

Мэмнан районышто тэ- 
нэйсэ 1-й май пайрам шо- 
шым агаштэ рӱжгэ ышты
мэ кэ«э дэн иктэш толэш, 
садылан кажнэ колхозникын | 
тӱҥ порысыясо пайрамым 
стахановла паша ыштымаш 
дэн ваш лийаш.

Тэнэйсэ шошым ага жа- 
пыштэ, кажнэ колхозыш- 
то культурно да сай эрташ 
тийыш, садылан пайрам ма- 
ртэ кодшо кэчыштэ чыла 
пашам тӧрлатыман. (

Шошым ага дэн цырльак 
колхоз йалым культур тӱ-! 
сыш савырымэ нэргэн мон-’ 
дыман огыл. Йал озанлык) 
артэльын сталинский ус-, 
тавшэ почэш кажнэ кол-! 
хозыщто йэмыш пакча ыш -1 
талташ тийыш да колхо-[ 
зын урэмжэ пушэҥгым 
шындэн ужаргаш тийыш.

Мландэ лэвыш, пушэҥ- 
гым шындаш жап шуын,’ 
кызытак кажнэ колхозыш-! 
то йэмыш пакчам шындаш’ 
йамдылалтын кызытак рай-’ 
ЗО гыч ончыктымо план| 
почэш пашам намийаш тӱ-. 
ҥалман.

Йэмыш пакчам шындаш 
да колхоз, тугак район ру
до урэМ влакым ужарты-; 
маш—пушэҥгэ шындаш 
вэрч РИК апрэльын 25-шэ 
гыч майын 1-жэ мартэ ста- 
хаковла паша ыштымаш 
Еичкэчашым увэртарыш. I 

Йалкгм культур тӱсыш; 
савыраш чылан ик йэҥгай 
пижман. I

«ЙӒйй

11-шэ апрэль кас 6 са- 
гатыштэ Моско Крэмльын 
куго Дворэцэшыжэ П'7- 
тынь Ушэм Лэнип Комсо- 
молын Ю-шо сйэздшэ по- 
чылто. Сйэздыш чылажэ 
тӱжэм дэч артык дэлэгат- 
влак погынэныт. Дэлэг ат- 
влак коклаштэ ССР Ушэм- 
ын данлэ йэҥышт-влак 
Пэтр Кривонос (чойын 
корно машинист) Марина 
Дэмчэнко, Дуся Виногра- 
дова-влак улыт.

Сйэздым ВЛКСМ Рӱдӧ 
комитэтын сэкрэтаржэ Ко- 
сарьэв йолташ куго рэч- 
ым ойлэн почо. Сйэзд чы- 
ла пашаштыжат туньча 
ӱмбал пролэтариатын онжо 
Сталин йолташын ончык

тымыж почэш комсомол 
пашам молэмдэн эн тӱҥ по 
рыслан комунист вӧспитань 
ым намиймэ нэргэн ойлыш.

Сйэздыштэ ВЛКСМ Рудӧ 
К омитэтын отчотшым Ко- 
сарьэв йолташ ыштыш. 
Косарьэв йолташын доклад 
шэ комсомол ушэм-ваклан 
да кажнэ комсомолэц лан 
ончылко ыштышаш програм 
мыжэ лийын шога. Сады- 
лан кажиэ комсомол орга- 
низацэ ты докладым чу- 
мыр погынымаш-влакэш лон 
чылын ончылко ыштышаш 

' паша планым ышташ тийыш. 
| Сйэздыштэ тугак ком
сомол,ын програмлсым да 
уставшым молэмдымэ нэр- 

фГэн поена йодыш шогыш.

Ӓ -Ч > ч Г > 3 * 3 "  ’ I

с У р э т ы ш т э : в . и . л  шин З’ ийашыж” годым. 
1870 ий 22-шо апрель В. И. Лэнинын шочмо кэчылеэ.

Тэлэфон дэн „КАШИРИН“ гыч.

Кӱкшӧ шурно лэктыш вэрч 
кучэдалына

Апрэльын 18-жэ „Каши- 
рин“ колхоз йаровизацы- 
лан тӱҥальэ. 25-30 пут на- 
рэ парэҥгым шпагат иГр- 
тэш кэрэд^н йаровизацэ 
эртарымэ • пӦртэш еака- 
лышт.

Парэҥгэ шочышым шу- 
кэмдаш тыршышэ ӱдрӓмаш 
влак кокла гыч Гафарова 
Раиса да Гильванова Ма- 
карана-влак ончылно улыт.

Гафарова Раиса имӓштат 
пашам ударлын ыштэн 207 
паша кэчым налын да кум 
гана пӧлэклалтын. Гильва- 
нован изэ азажэ ильэ гы-

нат, 131 паша кэчым ыш- 
тэн. Йаровизироватьлымэ 
парэҥгэ влак 50 грам дэч 
изыжэ укэ.

1 Имаштэ йаровизировать- 
лэн вӱдымӧ шыдаҥ ик гэк 

I тар гыч 22 цэнтнэр лэктэ 
да йаровизироватьлыдымэ 
18>;цэнтнэрым вэлэ пуо.

Йаровизироватьлымашын 
пайдажым ӱжыд тэнийэ Ста
линский шурно шочмаш 
вэрч 3— 4 ийыштэ 7— 8 
мильйард путу шурно нал- 
шаш фронтышто чот кучэ- 
далына.

АЛКИЙЭВ

РИК прэзидиумышто

Ырвэзым кырш э йэҥ туныктыш о  
лийӹн огэш кэрт

Совэт элын туныктышы- кодэн, Апсатаровым шӱр- 
лео лӱмым нумалмаш тыдэ гыж гыч кидшэ дэн еошеа- 
данлэ лӱм. Туныктышо чын лэн. Ту тылзыштак 1У-шэ 
леымак ырвэзым комунизым клаееыштэ тӱнэмшэ Аптри- 
обшэствым ышташ, Лэнин йэв Андрийым тунэмаш кэ- 
— Сталин пашалан кучэдал- чым кодэн коштмыжлан 
шэ, элнам араллаш й-амдэ урокыштак в у й ж ы м  
лийшэ йэҥым йамдыла. Ту- пырньа вэлэн пэркалэн. Ту- 
ныктышо, ӱмбӓлан вочшо нэмшэ Антоновым доска 
ты куго порыс-влакым шук воктэк лукмыж годым вуй- 
тышаш вэрч, ышкэлсат па- жым мэл (ош пор) кандар 
шажым йӧрӓтэн, чэелын дэн пэркалэн. Садыланат 
шукташ тийыш. Ырвэзым вэт Аймэтован туныктьтмо 
кырэн, орландарэн, л^дык- классиштыжэ ырвэз-влакат 
тэн туныктымаш, тыдэ тош школыш коштм^штымат 
то кугыжаныш школын па- чарнаш тӱҥальыч, кэчын 
шажэ. Ты пашам кызыт 6-7 йэҥ ок тол. 
туныктышын данлэлӱмжым Аймэтова тыгай оеал ко- 
йомда'рышэ йэҥ вэлэ ыш- йышыждэн туныктышо ул 
тэн кэртэш. мо лӱмжым йомдарымэлан

Тэвэ Чорай Пэлэ Кыда- РОНО апрэльын 19-жэ гыч 
лаш Школышто туныкты- пашаж гыч кораҥдыш. Ыр- 
шо Аймэтова Алэксандра вэзэ-влакым кырмэ лан Ай- 
рвэзэ-влакым кырэн тунык- мэтова ӱмбач паша калык 
тэн. Март тылзэ пытышаш сутыпГпуалтын. 
годым тудо кокымышо клае Чорай Пэлэ Кыдалаш 
еыштэтунэмшэ Апсатароов Школыссо осал пашачыла 
Йыгытай дэн Йалайэв Йа- школ-влакланат пэш куго 
вайым урок дэч вара пӧлэн урок лийман.

Тулык Эплай, Пэклай да Миклай 
влаклан полыш укэ

„У йал“ колхозышто, ] Ташбулатшэ тулык ӱдрӓ- 
Мишкан йал еовэт, тулык. машым мускылэн, курва- 
ватэ Кошпактина Салипа 'ланэн коштынат, ындэ ыр-

Вӱдымӧмашинам; Лпр,,„ н 17.жэ лийшэ
еай иинчгш РИК прэзидиумын заеэда-

кьыжэ РайЗО вуйлатышэ 
Йылыш йал еовэт пэлэн Стулэй йолташын, тэнэйэ 

машика дэн вӱдышӧ вла- шошЫм машина дэн в'"ды- 
кын 3 кэчаш курсышт эр- шаш план нэргэн доклад- 
таралтэ. Ты курсышто 13 шым колышто. 
йэҥ гыч 4 йэнжэ:—Бага- _
лийэв Михаил, Аильайэв колыштмо почэш
Русин, Каиыбэков Эбай да - « к ш ӧ  шурио лэктыш 
Йапайэв Байрам-пэш еай н?лмэ пашаштэ эн ончычак 
тунэмыч \вудым> машина дэн па-
3 * |шам ыштэн моштымаштэ

Ты курсым пытарымэк— маньн эр вӱд^мӧ культу- 
кӱчык жапышгэ вӱдыма^рым 18.750 гам да вара ву- 
шым пытарышашлан 3,5 дымо культурам 6.600 гам 
нормым 4'гаш шуктэн да машина дэн вӱдӓш планым 
кок емэналан 7-8 гэктарым ' пэҥгыдэмдыш. Вара вӱдимӧ 
вӱдэна-маньыч. {культурым чыла колхоз-вла

ИВАНКИН 'кыштат кит дэн вӱдымым

чарэн машина д1эн вӱдэн пы- 
тараш ыштыш.

Машина дэн вӱдаш пэҥ- 
гыдэмдымэ планым тэм - 
шаш вэрч кажнэ колхоз 
моннар гам машина дэн вӱ 
дӓш тийыш поена- планым 
ыштыш.

Ты пунчалмутым илышыш 
пуртышаш вэрч эн очычак 
— машина дэн вӱдаш ок 
лий—да тулэч моло кулак 
ой дэн болынЭвикла кучэ- 
дал^н машинам агроправи- 
лэш ончыктымо почэш ыш- 
тыктыман да кажнэ маши
на дэн кэчэш ыштышаш 
нормым арТырэн тэмаш 
етахановла кучэдалман. *

кужашын ч^рлын кииышат 
колыш. Тудын паша ыш- 
тэн кэртдымэ кум игшу- 
вылео Тулыюш кодо— 
Эплай 12 ийаш, Пэклай 7 
ийаш, Миклай 3 ийаш. Кы- 
зыт ныкым ончышо иктат 
укэ. Тудо влакын чийаш 
вургэмышт, илаш вэрышт, 
кочкаш киндӹшт укэ, кудо 
гыч кудыш куснэн илэн 
коштыт.—Лэклайын ачажэ 
Ташпайэв Ташбулат—ма- 
нын Салипа ойлэн кодыш, 
тугэ гынат, ончылтэнак 
еутыш пуэн алимэнт кычал 
кодалтын огыл. Ташпайэв

вэзыж нэргэн огэшат шо- 
налтэ. Ырвэзэ влакын илы- 
шыштьш ончалат гын ча- 
манэн шинча вӱдэт лэктэш 
—пэшак йӧеын илат.

Ты пашам Мишкан йал со 
вэтат, еоцобэеат ӓлӓ кунам- 
еэк шинчат гынат полщаш 
огытат шоналтэ. Ырвэзэ 
Эплай Мишканыш кэчын 
коштэш гынат, корным он- 
чыктышым ок му.

Эплай, Пэклай да Мик- 
лай илышым тӧрлӓтӓш 
тийышлэ организацэ-влак 
полшымо пэш кӱлэш.

Изильанов Р. И.

1275 тэнтэ аиаш эайэмым модын нальыч
Мишкан район ебзркаееэ 

апрэльын 9-жэ гыч 13-шо 
мартэн зайэм- кучышо да 
вкладчик влакын кэчышт 
эртараш районыш вич бри 
гадым колтыш.

Ты бригадэ влак колхоз- 
ник-влакым погэн зайэмын 
да вкладын значэньыжэ 
нэргэн ойлымо дэч вара 
колхозник влакын зайэмыш 
тым тэкшырышт да модын 
налшэ влакл ан океам тӱлшт

Зайэм тэкшырмаш паша 
взеэлан эртыш. Ты кучык 
жапыштэ Мавльут йал Со- 
вэтыштэ 1275 тэҥгэ акаш 
зайэм модыш муылто.

„Булашзв“ колхоз члэн 
влак модын налмӧҥгӧ—мэ 
еовэт зайэмын значэньы- 
жым еай шинчэна да ебэр- 
каееэ пашалан артык океа
нам пыштэн адакат чот 
полшаш тӱҥалына—маньыч.

Л. И. ДАНИЛОВ,
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КУЛЬТУР УКЭ
„Ш»мэр“ колхозыи прав- 

лэньыштылсэ тул у к э 
гынат, йӱк-йан шоктымылан 
пурышна. Тӱрль^ вэрэ тама 
ка тул койэш—тыдэ  ̂ прав- 
лэньыш толшо-влак олым- 
балан шуйнэн возын касым 
эртарат,

Изыш лиймӧҥгӧ колхоз 
счэтовод кыньэлын шыр- 
пым удыралын сорташ ту- 
лым пыжыктыш.—Тэвэ мэм 
нан лампына волгыдын йӱ- 
ла— иктыжэ воштылмо йӧ- 
рэ пэлэштыш.Сорта тул дэн 
пӧрт кӧрго изыш волгалтат 
—пӧртыштӧ заҥгаргын та- 
мака шикш палдырныш. 
Кӱвар оҥажэ гын парньа

кӱжгыт лавыра— рэвым вӱ- 
дэт гинат шочэш, йыр шӱ- 
вэдэн пытарымэ.

Колхозып вуйлатышыжэ 
кушто гын, ала тудо лийэш 
гын сайрак лийэш ильэ шо 
налтышна. Укэ шонымашна 
чын ыш лий, вуйлатышы- 
жат туштак, т у д а т  
тамакам шупшэш да шувэ- 
да.

Тыдэ альэ „Шэмэрыштэ“ 
гына огь’л шуко колхоз 
правлэньэ-влакыштат куль
тур нэргэн ойлэн гына эр- 
тарат, а н*»р йымалнышт 
мо лиймым огыт уж.

МИНДИЙАРОВ
« • •ш е е

Йэҥ дэн, йэҥ сэмын 
ойлышаш ильэ

Мишкан аптэкыштэ вуй- 
латышылан комсомолэц 
Иванов шога. Аптэкыш эм 
лан мийышэ колхозник-вла- 
кым порын огэш ончо. Тэ- 
вэ апрэльын 13-жо Салми- 
йанова Уналчэ нэлэ чэр 
дэнэ чэрланэнат врач Хи- 
трова да Лэбэдэва влак 
в̂ ӱр чарымэ эм налаш рэ- 
цэптым пуэныт.

Иванов— „вӱр чарымэ эм 
укэ“—манынат Салмийано- 
вам поктэн луктын* Вара- 
жым Хитрова да Лэбэдэва

влак вурсэдалын гына эмым 
налын пуыч.

Ивановын тыгай сынды- 
мэ пашажэ тыдэ гына 
огыл. Тыдлэч ончыч Афа- 
насйэва Наташа 52 ыр ок- 
сам пӧрылтэн пуаш йоды- 
нат—„тый Гайэт йэҥым ви- 
зытым судитьлэнам, тый- 
ымат судитьлэм “—манын 
поктэн луктын.

Иванов йолташлан йэҥ 
дэн порын, культурлын 
ойлаш тунэмаш кз“лэш.

Культур пӧрт прэзэ вичаш  
савурнэн

„Парижскайа Коммуна" 
колхозышто, Монар йал 
совэт, культур * паша нэр- 
гэн ВКП(б) обкомын да 
РИК прэзидиум дэн ВКП(б) 
райком бӱрон пунчал- 
жым правлэгьэ погын- 
ымашэш, йал совэтэш да 
колхоз чумыр погыньшаш- 
эш лончылмо почэш — 
культур паша сайэмдаш, 
манмэ пунчал луктултын 
гынат, паша тоштыж дэчат 
аламарак.

Ойлымо мут— мут пу- 
чумуш гына лийын кодын.

Кызыт колхоз вуйлатышэ 
Ианыбайэвдарэвкомис вуй 
латышэ Ибайэв колхоз клу 
бэш пырэзым пэтырыктэ 

'ныт. Тыдым йал совэт вуй- 
латышэ Русиноват огэш уж. 

| Вуйлатышэ-влак партий- 
ын пунчалжым илышыш 
пурташ ышкэ тормозлат 

! манмэ дэч моло мутым 
! каласаш ок лий.

Ш уко ойлымаш да па
шам опортунистла аклы- 

(дымащ кунам пыта гын— 
вуйлатышэ-влакдэч йодына? 

*. М ИТКИН дэн ВАЛИТОВ

••■ И *

Колхоз вуйлатышэ улмо 
лӱмжым йомдара

к р о л и к ы м  с а й ы н

ОГЫТ АШНЭ
„За Сталинский" колхоз 

ЛфОЛИК фэрмысэ кролик- 
влак аламан илат. Кро- 
лик-влак илымэ вэр ноч- 
ко, лавыра, пичкэмыш да 
эрэ йуыж огэш пуро.

Фэрмылан кӱлэш ӱзгар- 
виса, час, аптэчкэ, клэткэ, 
вол, да кӱлэш кочыш-влак 
укэ. ПравлэЕьдэч йодат 
гын— „Йӧра11—вэлэ манэш. 
Фэрмэ вуйлатышын йоды- 
шжым вэлэ огыл РайЗО 
куштымӧ паша-влакат кол
хоз вуйлатышэ Баймэтов 
дэн илышыш ыш пурталт.

Сталин йолташын воль- 
ык орчыктарымэ пашам 
аклымэ нэргэн мутшым 
илышыш пурташ тыршы- 
маш укэ. АПЛУЗОВ^

РККА фонд имьым 
эмгатэн

Апрэльын 12-жо Быкин 
лумэш колхозын коньухшо 
Пашкин Николай РККА 
фонд имкьым кичкэн суан- 
ыш миыш да нымом шин- 
чыдымашлык й$ын лавра 
корнышто кудалыштын им- 
ньым рад гыч луктын.

Ты РККА фонд имньым 
рад гыч лукмыжлан Паш
киным мут кучаш кодыман.

Кубайиин

Имньэ влак 
чэрлэ улыт

Будьонный лӱмэш колхо- 
зышто шошым агашкэ лэк- 
шаш имньэ влак чэрлэ 
улыт. В тэринар Насибул- 
лин Кугыбай ты чэрлэ им- 
ньэ влакым порэмдытэ—мэ 
дикамэнт укэ— манын кийа.

Фэрмэ вичаш лум вӱд 
йогымо дэнэ ушкал влак 
чараштэ шогат да лугымо 
вол влак мланДыштэ шин- 
чат. Фурзжым йоҥыштыдэ 
туш куй дэн пукшат.

Прэзэ влакат вэнтильа- 
цыдымэ лавра кӱвар оҥан 
изэ пӧртышто кийат. Ты- 
гай паша влакым колхоз 
вуйлатӹшэ Мурзин Ман- 
дий огэш уж, шошо ага- 
лан лэкшаш имвьэ-влакым 
порэмдаш шонышо укэ.

КОНИЙЭВ

„Муралов“ колхоз вуй- 
латышэ Исмагилов шошым 
агалан йамдылалтдэ кугэчэ 
пайрэмым (1935 ийыштэ 
ударник-влак нӧлэклаш 
налмэ бочинкам ужалэн) 
йӱын эртарыш.

Шошым агалан канда- 
раш кодымо имкьэ-влак- 
ым кичкэн лавра урэмыщ- 
тэ уна-рлакым кэчэгут 
шупшыктышт. Сӧсна-влакат 
кум кэчэ кочдэ-йӱдэ ки- 
йышт.

Фэвраль тылзыштак до- 
ходым пӧлалтэ гынат альат 
шалатэн пытаралтын огыл. 
Ты шурным рэвиз хомиСсэ 
чотлэн 300 цьнтнэрым ар- 
тык лукто да кладовшик 
Шамукайэвлан приходо- 
ватьлаш кӱш ты ш / Шуко 
жап эртымоҥго 300 цэктнэр

Р&блит № е

У газэтлан 
|!сэралтсаз

Майын 1-жэ гыч „Кол
хозный физкультурник11 га- 
зэт олмэш „Оборона и физ

шурно ситыдэ кодо. Вара-
жым ты кум ип7до цэнтнэр
шурным колхозник'ВЛакын
паша кэчыштлан вочмо
шурныштым мӧҥгэш погэн
нальэ. Исмагилов 1934 ий
гыч ты мартэн колхозым.- „ т„  7 ■культгура луман газэт лэк вунлатымыжэ годым 7 им-, * Л К  * ----------- ,
ньэ колыш, 12 ужалалтэ! '
да 7 имнььш шӱшкылалтэ, Н° М„ЭР тле™
чылажэ 26 имньэ пытарал- “ ш т т т
т~‘ лЭш. Акшэ: ийдалуклан 7

Взт тудын лэкмашыыжат тэҥгат 20 ыр, пэл ийлан 3 
эрэ огыл, кулак эргэ улэш, тэҥгат 60 ыр. 
кум кувамкырэн ойырэн.! „Оборона и физкультура” 

Тыгай йӧрдымо паша- ] газэт колхоз физкультур, 
влак пэш шуко, тугэжат о с о а в и а х и м  д а  
„Муралов“ колхоЗышто ! эл араллымэ пашам вийаҥ- 
мо лиймым РайЗО да ту- даш_кэлыштарэн лӱкмо

тылзэш 6 
Тугак „Ки- 

газэтат вич

КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ

Комунист партий влак сиэзд
Чэхословакийыштэ,Дани- фашизым ваштарэш, капи- 

йыШзгэ да Щвэцийыштэ | тал пызырымэ - ваштарэш 
комунист партий-влакын лозунг-влак дэн кумда па- 
с'йэздышт почылто. Т ы 'шазэ массым кучэдалаш 
сйэзд-влак— сӧй вӓштарэш,! ӱжыт.

Нитайыштэ налык шужа
Китайысэ газэт-влак 

увэртарымэ почэщ Сычу
ань луман вэрыштэ калык 
шужэн индыралтмаш кэч- 
ын арта, чыламсэ 64 уйэздт 
ыштэ калык шужа, ты кок- 
лагыч Зӧуйэздыштэкалык 
тӱрльӧ шудым гына коч- 
кын ила. Кок уйэздыштэ

гына 2500 Йэвг шулсэн ко- 
лэн. Калык, шужымаш гыч 
утлышаш вэрч, пошкыдо 
Шаньой лӰман вэрыш кус- 
на. Шаньой вэрын власшэ, 
куснэн мийшэ калыкым 
пуртыдымашын йӧным ыш- 
тат.

Баш ТАСС

БАШКИРИЙЫШТЭ

Пасу влакыштэ
Мэлэуз районын кэчывал \ 

могыр кум колхозышто 
шошым вӱдымаш тӱ^альэ.1 
Апрэльын 17-лсэ чылажэ 53 
га шыдаҥ вӱдалтын. Таги
ров лӱмэш,, Пробуждэнийэ “ 
колхоз влакышт л вӱдымын 
качэствыжэ п*ш сай. Апрэ- 
льын 25-ж^ гыч чыла кол
хоз влакат вӱдӓш лэкташ 
йамдылалтыт.

■■„■■■И. и и

ПАСУШТО КУМ МОЧА
Чишма район „Йаҥа Тур- 
мыш“ колхозышто пасуэш 
кум моча ыштллтын. Шо- 
шым вӱдымЧ жапыштэ та- 
борышто кийышэ колхоз- 
ник-влак пасуэшак мочаш 
пурат. Таборыштак колхоз- 
ын парикмахэржЭ пашалан 
тӱҥалэш.

Апрэльын 18-жэ Илиш 
район Мончар йал совзт 
кӧрго колхоз влак шыдаҥ 
вӱдаш лэктыч.

Дӧртыльо район „Алга“ , 
„Уҥыш11, Будьонный лумэш 
колхоз-влакЫштат шошым 
в^дымӓщ тӱҥалын. „Уҥыш14 
колхоз пурсам вт“д?н пыта- 
рыш.

БашТАСС
ии— —

25 ГА ИЭМЫШ ПАКЧА
Давлэкан район кӧргӧ 

колхоз-влак шошым йэмыш 
пакчам^шындаш вийын йам- 
дылалтыт. Чылажэ 25 га
мландэш йэмыш пакча 
шындалтшаш. Кызыт кол- 
хоз-влак пакчам пэчаш 
отам, м^ҥгым йамдылат.

Вӱдымӧ мландым ӧлым 
дэн лэвэдмаш

Давлэкан районьтшто мландэ олым дэн 
40 лэн колхоз-влак тэнэйэ1 
пӧрв'й вӱдымо мландым 
олымдэн лэвэдаш (мульчи-. 
роватьлаш) йамдылалтыт. | олымым шупшыктэн йам 
Ра йодышто чылажэ 2000 га ‘ дылат.

лэвэ дал-
тэш. Кызыт колхоз-влак 
мландым лэвэдаш кӱлэш

лэч моло кӱшыл организа- 
цэ-влак огкт уж

„Кино и театр“ газэтшэ 
кино паша дэн колхоз тэатр 

АЛЭКСАНДРОВ паша влакым вийаҥдаш 
АПСАДИКОВ полша.- ? ИШ КУЗИН
Типография Мишкинского РИК а

Имньэ влак 
пулвуй кэлгыт 

лавраштэ
„Шэмзр“ колхозышто ста 

хановла шошым агалансай 
огыт йамдылалт. 3-шо бри- 
гадын имньышт-влак пул- 
вуй кэлгыт лавгфаштэ шо- 
гат.

Икымышэ бригадын ко- 
ньухщо Ошайэв Пэкназ рвэ 
зэ талг^дэ-влакым шошым 
в^д дэч сакл^дэ кушто ли- 
йэш тушто кондыштэш.

Шыжым кикьэм тулаш 
колхозник-влаклан шалатэ- 
иыт ильат, альат лавраш- 
тэ кийа, муш заданьэ кугы 
жанышлан тэмалтын огыл. 
Кандра пунаш мочыла укэ 
маныт,а ышкэшт правлэньэ 
оралтэш копналымэ мочы- 
лам йол йымалнышт тош- 
кэн коштыт.

Правлэньэ оралтыштак 
плэмэннэ олсо пулвуй кэл- 

! гыт лаврам кэлын коштэш, 
| гынат правлэньэ огэш улс. 

СЭЛЬКОР

Отв. ред. Н. Прокопьев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратура и НарсудМ иш  

минского района объявляют: 
что в М иш кине при нарсуде 
организована постоянная кон  
сультация юридической по 
мощи, ка ко в ую  возглавляет  
член коллегии защ итников  
МИХАИЛОВ Р. В. утвержден  
н ы й  в этом звании и прис
л анны й  на работу президиу
мом коллегии защ итников  
при Башглавсуде.

Юридическая помощ ь ока 
зывается консультацией в 
следующем виде:
1 Вступление защ итника  иа 

защ иту обви няе м ого  в суде 
или иа защ иту интересов сто 
р о н -и с т ц !  или о т в е т ч и к а в  
гражданском  процессе)

2. Составление касациониы х  
и всяяих других  жадоб и за
явлений по всем судебным  
и административным делам.

3. Дача советов по всем юри  
дическим вопросам, а та кж е  
делам -судебны м , трудовы м  
налоговы м административ
ным и другим.

Рай прокурор  П. Храмцов. 
Нар. судья Шаяхметов.
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