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Иормым артырэн тэма
„Ушэм,, ко тг озышто К.Со- 

каза /йал совэт, Андии 
Имак эр культурлан да кы- 
зыт тугак вара вӱдымӧ 
культурлан куралмаштэ нор 
мыжым артырэн тэма. Нор 
мо 1,25 га, Андин кэчыни

1,50 гам куралэш. Почэшы- 
жэ моло йолташышт-вла - 
кымат пормым артырэн ку 
ралаш да качэствэ вэрчат 
кучэдалаш ӱжэш.

КУТЛУСАМАНОВ

ПАЙРАМ 
ЛЫШНЭ

Майын 29-жэ район физ
культур пайрам,спартакиа
да дэн олимпиада эртарал- 
тэш.

Ты пайрамым кажнэ кол
хоз, кажнэ йал совэт да 
поена бригад-влак шошым 
пашам пытарымэ дэн ваш 
лийман. Эн ончычак такыр 
куралмаш ты кэчылан ик 
колхозыштат тэмыдэ кодаш 
тийыш огыл. Ш уко колхоз- 
влакшэ тачеэ кэчылан 
планыштым тэмышт. Тугак 
вара вӱдымӧ культур-вла- 
кымат чыла вӱдэн пытары- 
ман. Пайрам мартэ моло 
тӱрлӧ паша-влакат тэмаш 
тийыш, океа погымаш, ку- 
гыисанышлан шыл, шӧр пу- 
маш, тулэч молыжат.

Пайрамлан кажнэ колхоз 
кӱлэш еэмын йамдылалтын, 
колхозын вийжым ончык- 
таш тийыш. Садылан каж- 
нэ колхозышто—куржшо, 
мӱндыркӧ да кӱкшытыш 
тӧрштышӧ, вара вуйыш кӱ- 
зышӧ, кучэдалшэ, еай лӱй- 
шӧ, йара имньэ дэн еай 
модшо, волэйбол, городки 
модыш-влак дэн модшо 
йэҥ-влак ончылтэнак
йамдылалтын толаш тийыш. 
Тылэч поена колхозышто 
улшо музиканчэ, шӱвырчӧ, 
мурызо, куштызо—да тур- 
лӧ культур модыш влакым 
ончыктышо йэя--влак йамды 
лалтын толаш тийыш.Олим 
пнадыштэ колхоз драм кру- 
жок-влак еай епэктакыльым 
йамдилэн ончыкташ тийыш.

Ты пайрамыш толшо 
йэҥ-влак колхоз-влак гыч 
строй дэн муро-влакым му 
рэн толаш тийыш.

Пайрамлан йамдылалт- 
машым намиймэ годым кол- 
хозлаштэ физкультур пло- 
щадкым ыштэн чыла йам- 
дылыкым организованно 
эртараш тийыш.Тунам гына 
мэмнан пайрамна у, культу
рен пайам лийын кэртэш.

Йасльым кунам  
почыда

Йылуш йал еовэт „Пэлэ- 
дыш“ колхозышто, йаельэ 
почмо нэргэн кукшо мут

Ситыдымашым тӧрлӓтӓш
Майын 23-шо районӹш- 

кына Пошкырт рэспублик 
Совнарком вуйлатышэ Бу- 
лашэв, ВКП(б) Рӱдӧ Коми- 
тэт гыч прэдставитэль Ено- 
тина да ВКП(б) Обком ине- 
труктыр Шарипов йолташ 
влак тольыч.
' Булашэв йолташ ВКП(б) 

райком еэкрэтар Шайахмэ- 
тов да РИК вуйлатышэ 
Тажитдинов йолташ влак 
дэн кутырымо гӧдым ра
йонная пар куралмаш па- 
шаштэ, вара вӱдымӧ куль- 
турым вӱдымаштэ, чодра

вараш кодмым ончыктыш.
Енотина йолташ, райо- 

ныштына Чорай да Нэргэ 
лудмо пӧрт влакын пашаш- 
тым ончэн, районнан куль
тур паша дэн пэш шэҥгэ- 
лан кодмым ончыктыш.Ту- 
гак Енотина йолташ тунэм- 
дымэ да шагал тунэмшэ- 
влак туныктымо пашам 
пушкыдо манын калаеыш.

Йал еовэт да колхоз 
вуйлатышэ влак культур 
паша нэргэн кукшӧ мут 
дэн гына ойлымым кудал- 
тэн ты куго еитыдымаш

да сплав планым тэмымаш- влакым пытараш большэвик 
тэ пошкыдо район влак дэчФла пижаш кӱлэш.

Мыйын илышэм
П ариж  ко м уи  лУмзш  колхоз члэн Илика йэва Алима дэн  

ойлы м а гыч

—Мэ чылажэ кум йэҥ 
дэн. илэна, мый, марийэм 
да 10 ийаш эргым Алэк- 
еандр. Культур илыш нэр- 
гэн ойлымым мый шуко 
гана колынам, еадылан пӦр- 
тышкӧ культур тӱеым пур 
таш тыршышым. Пӧртын 
пырдыжшым мый ош пор 
(извэе) дэн ОШЭМДЫШЫМ,—  
манэш Алима, — еадылан 
мыйын пӧртыштэм умдыла 
да таракан укэ. Мыйын 
пӧрт ошэмдымэмым ужын 
тунамак йужо ик ватэ влак 
—пырньадым шукш коч- 
кын пытара—маньыч—укэ 
ты мут чыныш ыш лэк.

—Кызыт пакчам шындаш 
йамдылалтат дыр?—манмэ 
йодышлан Алима тыгэ ка- 
лаеыш:—Пакчам мый ий 
гыч ийынат шындэм—ту- 
дын дэч поена ок лий вэт 
—кодший еоганэм да поми- 
дорэм опэш ӓйват лийын 
ильэ, ышкаланнат кочкаш 
еитыш да шукыжым ужа- 
лышна. Мый кодшо ий ок- 
еа порысэм еадын дэнак 
тӱлэн пытаршым да адак 
пэшмэташым нальым. По- 
мидорым йужо йэҥ влак 
огыт шындэ—нынэ пайда- 
жым огыт уж—мый поми- 
дорьш шӱрэш 11ЫШТЭМ, шӱ- 
рӧлан тудо пэш кэлша. Тэ- 
нийат тэвые помидор озы- 
мэм кугэмын,—парньаждэн 
кулаша тэмын щындымэ

дэн ойлат. Йаельэ почаш^озымжым ончыктыш—поми
пагыт шуын, ӱдрӓмӓш- влак 
пасу пашашкэ коштыт. Ту- 
гэ гынат тыштэ нымо йам- 
дылык укэ,— йаельэ пӧрт 
йыр пэчэ укэ, кухньа пӧрт 
укэ, ырвэзэ влакын епие- 
кышт ышталтын огыл.

Йасльым ты мартэ почды 
мо колхоз вуйлатышэ-влак 
Сталин йолташын—ӱдра- 
маш колхозышто куго вий“ 
—манмэ лозунгыжым уҥ- 
лаш тыршыдымэ вуйлаты- 
шэ, улыт.

Йасльым кунам почаон- 
шонатгын?— колхоз вуйла- 
тышэ Зайнуллин да йаельэ 
завэдуйушэ Йанеубайэва 
дэч йодынаРКОЛХОЗНИЦА

дорэм адак шуко лиишаш.
Ойлэн шинчымэ дэн йу- 

то вуео нэргэн, ойлаш 
тӱҥална—Алима тыштат 
вараш кодын огыл, кызыт 
Алиман 13 чывыжэ уло— 
муно, кочкашат, ужалашат 
сита, ик комбыжо уло ту- 
до кызыт 5 мунэш шин- 
чын. Ик кӱркӓ уло, кы- 
зыт 16 мунышто шинча.— 
Вигэ эеэн порын гына 
лэктыт гын— йуто - вуеэм 
адак шукэмэш. Кодшо ий 
мый 16 кӱрькӓм ужалы- 
шым, йужыжым ола паза-

океажэ еурт кӧргыштӧ,аман 
еайак полыш лийэ, тавар- 
ымат налэдышым.

Алима пушэҥгэ шындаш- 
ат йэтшӧн—тӧрза ончыл- 
ныжо куд тӱҥ пушэҥгэ 
шындалтын да кажныжэ 
пэчэн налылтын.Оралтыштэ
14 тӱҥ шоптыр вондо 
шындалтын—Тудыжым мэ 
Алэксандр эргым дэн кок- 
тын_шындыщна, эргым ын- 
дэ ик кэчымат ок кодо 
вӱдым шава—иланат дыр— 
манэш Алима.

Алиман ик ушкалжэ, 4 
вуй шорыкшо уло.

—Колхоз пашашкат 
лэктат дыр?— манмэмлан 
Алима адакат воштылмо 
йӧрэ тыгэ ойла-Каласы- 
машкэ лэктылтэш. Шошым 
в у д ы м ӧ  годым паеушко 
урлыкым шупшыктышым. 
Тудыжо гына йӧеырак— 
мунар трудодэньым ыштэн 
налмым ом шинчз—брига
дир огэш калаеэ, да тру- 
додэнь еэрымэ книжкажат 
ӓлӓ кушто бригадир дэн 
кийа, кидышкэ тэнэйэ пу- 
рэн огыл.

—Тыгэ лийшын тый 
Алима акай окэнат мош- 
тэт дыр—йодым?

—Укэ, пэш тунэмнэм ильэ 
да тунэмын ом ул, шагал 
паллэм. Да мэмнан дэн ту- 
ныкташыжат огыт тунык- 
то. Тэвэ мый пэлэштымышт 
йэда мийэмат, моло влак 
чумыргыдымо дэн ышкзтэ 
мым гына огыт туныкто 
Чыланат коштына гын ты- 
дыжат лийэш ильэ—пэш 
тунэммэм шуэш. Тыдыж- 
ланат тыршаш войзэш—

Тыгэ Алима ышкэнжын 
илышыж нэргэн ойлыш.

Чын вэт ончалза йан, ын- 
дэ колхозлаштэ, Алима гай 
илышэ колхозник влак шу- 
йо—тугэ гынат шуко йэҥ 
альэ культур илышым чын 
уҥлэн налын огыл, культу- 
раҥдаш огэшат тыршэ. 
Культур илыш вэт тыршэн

ПЫРДЫЖ ГАВЭТЫШ 
СЭРЫМЫМ ТЭКШЫРАШ 

НӰЛЭШ
Пырдыж газэт колхоз па 

шаштэ куго полышым пуа. 
Газэтыштэ етахановла ыш- 
тышэ поена колхозник, кол 
хозница-влакын пашашт 
ончыкталтэш. Газэт колхо- 
зын ончылныжо шогышо 
паша'влак нэргэн сэра. Га- 
зэт ц ш кэ кокла еамокрити- 
кым кӱлэшлсӱкшытыш шо- 
галта. Садылан кажнэ пар- 
тийнэ, комсомол организа- 
цэ да колхоз правлэньэ 
пырдыж газэтын пашажым 
аклаш да вуйлатэн шогаш 
тийыш. Газэтэш еэралт лэк 
шэ еэрыш кажныжэ тэкшы- 
ралташ тийыш.

Районыштына шуко кол- 
хоз-влакыштэ пырдыж га- 
зэт-влак луктылтыт. Тугэ 
гынат газэтыш пуршо 
еэрыш-влак шуко годым ни 
кӧ дэнат огыт тэкшыралт 
еадэ кӱйла кодыт, еадылан 
йужо колхозышто пырдыж 
газэтым кушкэдыт, огыт 
аклэ. Тэвэ примэрлан ик 
колхозым налына. „У  Па- 
маш“ колхозышто, Мишкан 
йал еовэт, колхозница-влак 
Эсэмэт Эчу дэн Эшалын 
Сайналчэ иктыжэ 12 кило- 
грам ложашым Да вэеыжэ
32 кило шыдаҥым шолыш- 
тыныт манын пырдыж га- 
зэтэш еэралтын ильэ. Тыдэ 
куго паша—ик могырым 
ты йэҥ-влак колхоз малым 
шалатылыт, вэе могырым 
колхоз дисциплиным пудыр 
тат—уставым огыт шукто. 
Тугэ гынат колхоз правлэ- 
ньэ ты еэрышым нравлэнь- 
ын засэданьэшыжэ поена 
тэкшырэн мэрым ыштэн 
огыл. Тыгэ лийшын пыр- 
дыж газэтэш еэрымэ еэры- 
шын акшэ йоммо дэн иктэ. 
Моло колхоз-влак гычат 
тыгай фактым шуко кон- 
даш лийэш.

Пырдыж газэтын паша- 
жым кӱлэш кӱкшытыш шо 
галтышаш вэрч партийнэ, 
комсомол организацэ-влак 
да колхоз правлэньэ вуй- 
латымашым ышкэ ӱмбӓл- 
кышт налаш тийыш улыт.

рэш, йужыжым еурт гычак ыштымӧҥгӧ гына лийэш. 
кажнэ кӱрькӓжэ кокла чот Илыштам Алима гай культу 
дэн 15 тэҥгэ дэн пуалтэ— I раҥдаш тыршыза!

1шэ №-ан трактыр 
бригадэ аламан 

куралэш
„ ШЭМЭР “ колхоз паеуш- 

то 1-шэ №-ан трактыр бри- 
гадэ парым куралын кийа. 
Куралмашыжэ нымолан ок 
йӧро—чырым кодат да пэш 
куаш куралыт, кӱкшӧ шур- 
но лэктыш вэрч огыт ку- 
чэдал. »

Ты бригадын учотчикшэ 
Микишкин Василий пашаш- 
тыжэ „ышкэ лийэш лан“ 
ишанэн гына йолколанэн 
ышта, куралмэ аҥа-влакым 
трактыр плугэш шинчын 
тойалэн виса. Тыгай еын- 
дымэ пашам МТС могырым 
ончымо кӰлэш.

КОЛХОЗНИК-ВЛАК

: Культурым 
! кукш о мут дэн 
I пуртат

Колхоз кае. „Пэлэдыш“ 
колхоз правлэньыштэ кол
хоз вӱйлатышэ, ечэтовод, 
бригадир-влак да колхозын 
актившэ эрлаеэ кэчын ыш- 
тышаш паша нэргэн каҥа- 
шат.Районгыч толшо уло, 
тудат каҥашаш полнтКаҥа- 
шымаштэмут лэктэ—кӧ мо- 
гай газэтым налэш, могай 
газэтым ока? Ты пашаш он- 
чалмэ годым паша нимо- 
лан йӧрдымӓш. Колхоз вуй- 
латышэ ^Зайнуллин, ечэто - 
вод Йалайэв, бригадир 
Алэксандров нимогай газэ- 
тымат огыт нал, огытат око. 
Ышкэшт культур илыш нэр 
гэн ойлат.

Вуйлатышэ- влак культур 
пашам кукшо мут дэнэ гы- 
на ыштымаш тывэчат паллэ, 
йалыштэ 52 кудолан улы- 
жо 7 экзэмпльар район га-, 
зэтым вэлэналыт.

Колхоз- вуйлатышэ - гын 
письмоносын газэтлан еэ- 
ралташ йодмыж годым 
правлэньэ гыч паетырэн лук 
тэш.

Вуйлатышэ- влаклан куль
тур пашашкэ тыгэ ончаш 
вожылашат кӱлэш.

Колхозник дэи Айдар

сводка
оходе выполнения пла
на мобилизации средств 
II го квартала по 
Мишкинскому району 
на 20-е мая 1936 г.

НАИМЕНОВАНИЕ %
СЕЛЬСОВЕТОВ выпол‘ нения

Елышевский. «*
Тымбаевский.
Б-Шадинский.
Бабаевский.
Чебыковский.
К-Тамаковский.
Сухоязовский.
Н-Троицкий.
Н-Акбулатовский.
Янагушевский.
Баймурзинекий.
Брюховский.
Ур‘ядинский.
М-Сухоязовский
Мишкинский.
Бахтыбаевский.
Чураевский.
М-Накаряко векий.
Кайраковский.
Мавлютовский. /
Нагретдиновский.
Камеевский.
Байтуровский
Рефандинский.

97
59.7
57.2
53.1
51.1 
47 
45
37.7 
36
33.3 
31
23.8 
21,6
20.2 
19,7
19.4 
16,2 
16,1
13.1 
10
4.6
4.6
3.1 
3

Кыньэ шаланэн
„ Пахарь“ колхоз 1935 

ийыштэ вӱдэи, погэн нал- 
мэ кыньэжым шыжымак 
„Тӧргы м“ вӱдэш шӱйаш 
чыкэн ильэ. Кызыт кыньэ 
кӱлта- рлак тӧргым сэр 
мучко шаланзнкийат.



1936 ий 26-шо Май 2% (419) „Комун Корно“ 2-шо могыр

Кошайэв Йансубай ушкал 
влакым сайын огэш ончо
*Будьонный“ колхоз уш- 

кал фэрмым вуйлатыЕтэ 
Кошайэв Йансубай Урыш- 
ысо Район КодхозШколыш- 
то тунэмын гынат, ушкал 
влакым снтышын ок ончо. 
Тэлым ушкал-влаклан кок, 
кум воз олымым альэ шур- 
но почым кондэн мландэш 
йастаратат. тушакын тош- 
калт пыта ильэ.

Ушкал ончышо Кэлдийар 
|Да фэрмэ вуйлатышэ Йаи- 
субай арака лӧкӓш кайы- 
мышт годым е о л ь ы к  сутка 

лэн кочдэ кийа ильэ. Сандэ- 
нэ ушкал влак йавык улыт, 
пырэзылэн огыт кэртат, уш- 
кал альэ пырэзэ кола.

Тэвэ майын 12-жо ик уш- 
калын пырэзыжым шупшын 
н&лылтэ да прэзьжэ ко-

лыш. Колышо прэзын ко- 
ваштыжым ЙансубаЙ ньык- 
тын, чара пырэзым фэрмэ 
вичаш мэкыньа дэн лэвэд 
кодэн.

' 7 ы чара пырэзым кум 
кэчэ дэч вара ушкал-влак 
мӰГЫрЭН—МУГЫрЭН, эргэн 
луктыч да пий - влак фэр- 
мэшак к^рыштын кочк-лч. 
Ты прэзын кодш о шылжэ 
да луышт-влак шуйын, ӱп- 
шӓлтын, моло ушкал-вла- 
кым чэ.рландарэн кэртыт.

Токан силос виньэмым 
почмо годым ушкал-влак 
пэш йӧратэн кочкыч, кы- 
зыт гын Йансубай—силос 
кондаш бригадир-влак им- 
ньым огыт пу—манэш.

„ӰЖ ӒРА"

Сӧсна-влаклан 
олыкым кӱн- 

чыктат
Бубнов лӱмэш колхозын 

олыкшым сӓснӓ - влак 
кӱнчэн коштыт. Пасу орол 
чо Абльӓзов Апкалик олык 
гыч ӓлӓ мунар гана эртэн 
коштын гынат, олыкыссо 
сӧснй-влакым поктэн лук- 
тын огыл.

Абпьазов сӧснӓм луктэш 
ил̂ »э да сӧснажэ ышкэн- 
жыныс мом.

БАЙМЭТОВ

вольыкым
Ы Ш КЭ ЧЭРЛПН- 
ДАРНЭШТ МО
Нзргэ йал совэт Быкин 

лӱмэш колхоз ушкал да сӧс 
нӓ ф-фмыштэ тэлым кол- 
шо кок пырэзэ да сӧснӓ игэ 
влак фэрмыштак кий^т, во
ль ык угӱгӓрлам пэчаш да 
колшо вольыкым тойаш ка- 
ласалтын гынат, тыдэ ук?.

Колхоз вуйлатышэ Йар- 
кэйэв да зӓвфэрмэ Байрам- 
гузинын тыгай пашаштым 
йал совэт кузэ чыта гын?

КОНИЙЭВ.

Фэрмэ ыштышаш план вӱдэш 
шулыш

Ардаш йал совэт Пахарь 
колхозышто производствэн- 
нэ план гючэш 1936 ийыш- 
тэ стандартнэ ушкал фэрмэ 
ь^шталташ тийыш ильэ.Тыд 
лан вэрчын колхоз прав- 
лэньэ 1299 тэҥгэ акаш дэ- 
льанкым нальэ гынат, ру- 
аш тӱнӓлӓлтын огыл. Ынды- 
жым ты строитэльствэ йалт

ок лий манмэ лудмӓш уло. 
Строитэль могырым—дэ- 
льанкэ пагытыштыжэ огэш 
руалт гын взе колхозлан 
ужалалтэш манын кодымо.

Колхоз вуйлатышэ Ма- 
найэв йолташ, строитэльст- 
вэ нэргэн молан ок ойгыр- 
то гын?

КОЛХОЗНИК

Ташбулатовлан альат мэрым 
ышталтын огыл

„М  Горький" колхоз члэн- 
жэ Ташбулатов Йармэт 12 
майыштэ вӰдымо клэвэр 
ӱмбӓч шӱкым погэн. йӱла- 
тымэ годым, ик имньым 
туЛэш йӱлатыш. Колхоз 
правлэньэ могырым Йар-

мэтлан тачэ мартэат мэ- 
рым ышталтын огыл.

Кызыт ты йӱлышо имньэ 
пэш чэрлэ улэш гынат, по- 
рэмдаш шонышо иктат укэ. 
Ты нэргэн колхоз правлэ- 
ньэ мом шона гын?. У. К.

ОРВАМ ЙОМДАРЭНЫТ
19 Майыштэ „У  памаш“ 

колхоз ечэтовод ВанькиИ 
дэн йаровизатр Айдимиров 
олашкэ корнэплод урлык 
влаклан мийэн ыт. Пӧртыл- 
мышт годым аракам йӱын 
руштын пытэныт. Айдими- 
ровшо „Лэнинск“ -эш во- 
зын кодын да Ванькинжэ 
имньым кырэи, кырэн ку-

далан, имньым пӱжӓлтарэн 
пытарэндаик орважым ала 
кушан возэн кодэн, кум ор 
ва дэн пӧртыльӧ. 1

Ванькин дэн Айдимиров-! 
лан колхоз наетӓм .озады-1 
мэла йомдарэн, имньым кы-' 
рымылан кӧлхоз правлэньэ 
мэрым ышташ тийыш.

КОЛХОЗНИК

ПАЙРАШЛАН ПЭҤГЫДЭ МЭРЫМ ЫШТЫМАН
„Кызыл йул" колхоз члэн Бригадир калаеымэ мутым

огэшат колышт.
Пайрашым сталинский 

устав дэн он^ымо кӱлэш.
Б.К.А.

БУЛЬОННЫЙ ЛӰМЭШ 
КОЛХОЗЫШТО СТА

ЛИНСКИЙ УСТАВЫМ 
ПУДЫРТАТ

Монар, йал еовэт Бульон
ный Лӱмэга колхозшто 1936 
ийлан ыштымэ колхозын 
производствэннэ планжэ 
колхозын чумыр погыиы- 
машэшыжэ пэнтыдЕмдал- 
тын огыл. Колхоз правлэ- 
ньэ райЗО-шко пэҥгыдэм- 
даш на-миймыж годы м-чу- 
мыр погынымашэш пэҥгы- 
дэмдалтын— манын шойак- 
лэн. Тугак 1936 ийлан нор- 
мо выработко да у пуршо 
колхозник-влак колхоз чу
мы р погынымашэш пэҥгы- 
гыдэмдалтын огыл.

Ындэ производствэниэ 
планынкузэт^мын шогы- 
мыжым ончалына. Тышты- 
жат рӓт укэ. Эн ончычак 
учот пашам ончалына. Кол 
хоЗник^влак ышкэ кӱлэ- 
шыштлан колхоз имньым 
налмэлан правлэньыш океа 
пура, ты океа куш кайымы- 
жэ паллэ огыл, докумэн- 
тышт-влак иктыжат ургал- 
тын огыл. Чот кондыштшо 
Максимкин Байрам пагы- 
тым йара эртара.

Колхозышто трудодэньым 
муаш йӧеӧ. Бригйдир-влак 
трудодэньым кузэ еэраш 
огыт шинчэ—тыдым учот- 
чик Кощэйн К. ышкэ чотла, 
еадылан тыгай факт-влакат 
улыт: Мурадал Йэлналан 
ик кэчэ ломыж погымкглан 
бригадир 1,20 трудодэньым 
еэрэн, учотчикшэ тудым 
0,60 к о д э н  тӧрлатэн. 
Зайнаш Кналчын 23 кэчэ 
чодра пашам ыштымыжым 
учотчик тудым 12 кэчэщ 
кодэн еэр-ш. Мурзаш Сӓй- 
еан-влак кумытын чодраш- 
тэ 39 кубомэтырым пӱчкы- 
ныт, нынэлан ' трудодень 
йалт еэралтын огыл. Тыгай 
факт-влак пэшак шуко.

Кызыт колхозник-влак 
кӦ мунар трудод ень мм ыш- 
тэн налмн иктыжат ок 
шинчэ. Трудовой кнжка- 
в л а к  бригадир-влакын 
шкапышт адт кийат. Кӧ 
мунар трудодэньым кштэн 
П'.рдыжэш тылызэ йэда 
спискым ЫШТЭН О Г Ы Т  
пыжыктэ,

Вуйлать?шэ-влак ышкэшт 
муннар трудодэнь вочм -м 
шинчат укэ маныда г&н— 
тыштэ нь!нэ ышкэништ^м 
мондэн огыт ул—колхоз 
вуйлатышэлан Талызш 60 
трудодэньым, вуйлатышэ 
олмэштышэлан 45, ечэто- 
водлан 60, -ч учотчиклан 
37,5—еэрэнак шогрт.

Пашашкэ т *гэ  й?штын 
ончымаш да —колхоз-чу- 
мыр погынымаш дэч поена 
пашам ыштымаш, т ^дэ йал 
озанлык артэльын сталин
ский уставип-м пуд рты- 
маш.

Ты куго еитыдымаш 
рэвкомисын шинчашыжэ 
огэш кой мо?

ПЭРА.

ШАГАЛ ТУНЭМШЭ-ВЛАКЛАН ЛУДАШ

Лиипуннтыш огыт ношт
„ПЭЛЭДЫШ ■ КОЛХО- 

ЗЫШТО ОКЭН СЭРЭН 
МОШТЫДЫМО 57 ЙЭҤ 
УЛО, ТЫВЭЧЫН-ФЭВ 
РАЛЬ.МАРТ, АПРЭЛЬ ТЫ- 
ЛЫЗМШТЭ 12 йэҥжэ 
ДА ШАГАЛ МОШТЫШО 
ВЛАК ГЫЧ 25 ЙЭҤЖЭ 
ГЫНА ТУНЭМАШ КОШ- 
ТО. ТУНЫКТЫМО ПА- 
ШАШКЭ КОЛХОЗ ВУЙЛА 
ТЫШЭ ЗАЙНУЛЛНН пэш 
йУштын ОНЧЫШ, 
САДЫЛАНАТ ВЭТ ЫШ- 
КЭ УДРӒМАШЫЖЫМАТ

ЛИКПУНКТЫШ ПӦРЫ- 
КАТ ЫШ КОЛТО. ТУГАК 

, БРИГАДИР АЛЭКСАНДР 
ОВ АЛЭКСЭЙ ДЭН ФЭР- 

! МЭ ВУЙЛАТЫШЭ БИК- 
| ТЫШЭВ БАЙРАШ-ВЛА-
кын Уд р Хм ӓ ш ы ш т  
школыш МИЙЭНАТ 

| ЫШТ ТОШКАЛ. лик- 
! ПУНКТ тэнэйат  л ы п -
ЛАНЫШ.

1 ОКЭН СЭРЭН МОШ- 
ТЫДЫМАШЫМ КУНАМ 
ПЫТАРЭНА ВАРА?

I колхозник

Йӱзыкбайэв Пайраш шо 
шым вӱдымӧ иеапыштэ ик 
паша кэчымат ыштэн огыл.

КОРНО ПАШӒ ПЛАНЫМ
тэиышт

Акбулат йал еовэт Эн- 
ГЭЛЬС лӱмэш колхозын кол- 
хозникышт-влак корно па- 
шӓштэ етахановла ыштэн 
ышкаланышт вочшо пла- 
ным тэмышт. САЛИКОВ

К а с д э н э
\ Урэмыштэ:

Ис,полкитэль йӱк: — школышко тунэмаш 
мийза . . .  а . а е!

Пӧртыштӧ:
Ик колхозница:— Айар исполнитэль, йӱКшӧ дэн 

азам пемыжалтарыш, эе'] ош п  
йэсльыжымат огыт поч, нами? эн 
копэт ильэ.

Вэс,/колхозница:—Исполвитэльынат йӱкшӧ йӱК мо 
—йалт Куго па^авозла вэлэ 
шоктае. ’ |

Изэ ӱдыр:—Авай, авай!—туНыктышо Йэникэйэв 
пОрт таҥгӓлнэ исполнитэпь мо- 
лан оК кычКырэ?

Ик колхозница:—Молан?—Молаажым от шин- 
чэ мо?—Йэникэйэв туныктышо 
вэт, мом кычкыржэ?

Вэс колхозница:—Туныктышо гын |мо. Тудынат 
ӱдрӓмашыжэ окэн еэрэн оК мош- 
то, тунэмашат ок кошт.

Тыгэ Пайтара йалыштэ ку го  йэҥ-влакым ту
ны «тат.

Пайтара йал еовзтыштэ 209 йэҥ окэн еэрэн моштыды 
мо да шагал тунэмшэ уло, ту кокла гыч апрэль—май 
тылзыштэ иктыжат ыш тунэм. Моланжэ паллэ. Йал 
еовэт вуйлатышэ Акушэвын, „ПУТИЛОВЭЦ“ колхоз 
вуйлатышэ Аймурзинын, туныктышо Йэникэйэвын, адак 
йал еовэт члэн, бригадир-влакын,колхоз правлэньэ члэн 
влакын ӱдрӓмӓшышт, чылажэ 28 йэҥ, окэн еэрэн огыт 
мошто да иктыжат огыт тунэм. Ныкым ончэн молыжат.

мПАЙТАРАН “
РЭДАКЦЭ ДЭЧ: Мишнам район нӧргышто тунынты- 

шо влак, Иэникэйэвын койы ш ы ж  нэргэн мом нала 
еэда?— ОЙдам рэдакцыш еэрыэа. Адан Анушэв 
дэн Аӓмурзин гай ӱдрӓмӓш ы ш гы м туны нты ды мо  
могай йал еовэт да колхоз вуйлатышэ вла кулы т. 
пӓлын ончыза!

Ш амыков йӱын крэдал кош тэш
„Пахарь" колхозын тӱ- 

ҥалтыш школышто тунык- 
тышо Шамыков Шайбак 
колхозник влаклан примэр- 
лын лийгааш олмэш аракам 
йӱын урэмыштэ дрэдалын, 
кычкырлэн—мурэн коштэш.

11-шэ ма^йыштэ армийыш 
кайшаш Йанийэв Шамши- 
йын пӧртышкыжӧ пурэн 
аважым, акажым, шужар-

жыш кырэн, атэ шӧр вла- 
кым пудыртылын.

Шайбакын туныктымо па 
шажат пэш еайак огыл. 
Калык кокдашгэ гын, нымо 
пашам ыштымыжэ укэ. Ту- 
нэмдымэ ^а шагал тунэм- 
шэ влакым \  туныктымаш 
курлылтын. Тыдын нэргэн 
Шамыков огэш ойгырто.

АПСАЛЬАМОВ

Шакмай культур пашам огыл, колхоз пашамат
огаш ыштэ

„Карл Маркс“ >г кӧлхозын 
культурникшэАспайэв Шак- 
май рвэзэ-влакым клубэш 
погэн епэктакльым, у мо- 
дыш да мурымаш дэн 
эртарышаш олмэш, кае 
куштымаш дэнэ эртара.

1 Тугак вӱдымӧ жапыштэ 
ик пырдыж газэтымат ыш 
лук. Шакмай культур па
шам ыштымэ огыл, 
колхоз пашашкат йолко- 
ланэн коштэш.

ЙАМАЙЭВ

Отвэтствэннэ рэдантыр Н. Прокопьев
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