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Комун КОРНО
10 ПИОНЬЭР ЛАГЭРЛЛН САЙ ЙАМДЫЛАЛТАШ

ЬКП(б) Ми ш к ж е  Рабкомыя да РИК ын органа» 
ВИЧ КЭМЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ

Газэт ак: 
ин ийлаи 5 тэиггэ, 
6 ты л зы л Ь н  3 т.

ИЙунь 
1936 ИЙ

№30 (421)

АдрвСӓ БАССР, 
дер. Мишкино.

ВКП(б) райкомыы пунчал-; 
жэ почэш районыштына . 
иЙуньын 15-ж гыч гшоньэр1 
лагэр почылтэш. Лагэрыш-1 
тэ ч<'лажэ 200 пййоньэр 
лийэш, первой трэтЮОйэҥ' 
да вэс трэтшч;м адак 100 
йэҥ. Пионьэр ЯДГЭрЫШ кол 
хозник-влакын игшувышт

капкылыштым, тазалыкыш- 
тым пэҥгыдэмдаш да хому- 
нист воспитань'-ш налаш 
чумыргат. Садллан лагэр- 
лан чыла условийым ыш- 
таш—-сай кочышым ыштаи! 
да тулэч молыжланат кол- 
хоз-влак кӱлэш сэмын пол- 
шаш тийыш.

•■и

Шурно погымашлан 
сай йандылалташ

1936 ий ийуньын 1-жэ 
гыч 4-шэ мартэ лийшэ 
ВКП(б) РӱдӦ Комитэтын 
плэнумжо, шурио погымаш 
да йал озанлык заготовко 
нэргэн лукмо рэзольуцыш- 
тыжо, тэнэйсэ шурно погы- 
маш годым да йал озанлык 
заготовко годым ышташ у 
задач-влакым шындмш.

Эн пэрвойак тэнэйсэ шур 
по погымаш паша мо- 
ло ийла дэч # шуко йал 
озанлык машина д->н эрта- 
ралтэш. 1936 ийыштэ гына 
МТС влакыш /19,2 тӱжэм 
„Сталинэц" лӱмач трактыр 
колталтэш. Тыдлэч поена 
40 тӱжэм, орваи трактыр, 
52 тужэм комбайн, кул п - 
тиваций ыштымэ да тэхни- 
чзский культур-влакым но- 
гаш к^лэш епэциальнр (пое 
на) „Унивэрсал14 лӱман 16 
ТлЖэм трактыр колталтэш.

Улшо машина-влакым еай 
ыштыктышаш вэрч, кажнэ 
МТСда кажнэ колхоз иаеуш 
ко лэкмэ дэч ончыч вийын 
йамдылалташ тийыш. Ком
байн дэнэ ыштышаш кугы- 
жаныш планым артыкшэ дэн 
тэмышаш вэрч, МТС кажнэ 
комбайнлан поена, ышты- 
шаш ӱчасткым ончылт^нак 
йамдылэн,ойырэн кодаш ти- 
йыш. Колхоз бригадэ кок- 
ла гыч комбайн пэлэн чар-

Шурно погымашлан еай 
йамдылалтшаш вэрч, кажнэ 
колхоз чыла машина,курал, 
орва тулэч моло ӱзгарлан 
рэмонтым ты кэчылаштак 
пытарэн, ийуньын 15-ж гыч 
20-ж мартэ рэмонтын еай- 
лыкшым, качзствыжым, 
поена комисс^м ойырэн 
приниматълаш кул^ш.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитет 
плэнумын рэзольуцыштыжо 
еомылымо паша нэргэнат 
рас калаеэн кодымо. Со- 
мылымашпаша,альэ мэмнан 
район колхоз-влакыштэ 
п->ш пушк -•дын эрта да 
шуко колхоз-влакыштэ кы- 
зыт мартэат тӱҥалалтын 
ог л. Тыдэ куго йоҥылыш. 
Кажнэ бригадыш^э сом ео- 
мылашлан поена группым 
ойырэн, тудо-влаклан еомы- 
лымо паша пытымэшкэ пое
на участкым ойырэн пуман. 
Сомылымаш паша пӦрык 
гына огыл, ш “к лэкмэ еӓ- 
йын, кок-кум гана эртарал- 
таш тийыш. Сомылымо го- 
дым лутыракат ойырэн ко- 
дымо еэмэнной участкз-вла 
кым ончэн да эрыктэн шо- 
гаш кӱлэш.

ВКГ1(б) Р дӧ Кӧмитэт 
плэнумын пунчалжым илы- 
шыш пуртышаш вэрч, эн 
ончычак т^  пунчалым каж- 
нэ колхозник, колхозница-

ныдз ыштышаш вэрч, поена |лан к ' лэшын уа-ландарэн, 
группым пӦлэн, ты груп- * чк’ла пашашкат Стаханов 
пылай имньым да кӱлэш мэтодым пуртыман. Тунам 
ӱзгарым еитарэн пуаш ти- гына мэ кӱкшӧ шурно лэк 
йыш. Комбайнэр-влакат, ила тыш вэрч кучэдалына—ма- 
ным артырэн тэмышаш нын кзртына. Тунам гына 
вэрч, нашам социалист та- мзмнан пашана вашкэ да 
ҥаеымаш дэн ышташ ти-! еай качзствэ дэн ышталт 
йыш. | кэртэш. Тыдь-м ик вуйлаты-

Комбайн ыштышаш каж- шат, ик бригадират, ик кол 
нэколхозышто, кызытак та - 'хозник—колхозиицат мон- 
борым йамдылаш к,'лэш. дыман огыл.

-------------------------

726 тӱҥ пушэҥгым шындышма
Кӱрзэ йал тӱҥалтыш 

школышто тунэмшэ-влак 
дэн тэнэйэ шошым школ 
пакчаш чылажэ 676 тӱҥ 
пушэҥгым шындышна. Ту 
коклагыч олма пу 65, чийэ 
вондо 33, эҥыж вондо 77, 
шоптыр вондо 82.

Тыдлэч поена, „Энгэльс" 
колхозын физкультур пло- 
щадкэ йыр 50 тӱҥ т.\рльо 
пушэҥгым шындышна.'Тыи- 
ты*жэ колхоз ӱдыр-ырвэзэ 
влак щындышт. Ындэ мэм-

нан физкультур площад- 
кыштэ пэш йамлэ. Кас дэ- 
нэ, паша гыч пӧртылмӧнгӧ, 
ӱдыр-ырвэзэ влак тӱрльӧ 
модыш дэн модыт.

Мэмнан ындэ волэйбол 
дэн модаш пзш тӱнэммына 
шуэш да тыдлан топым да 
еэткым ныгувэчат муын 
огына кэрт. Райсойуз ма- 
лана КУлэш модышым лап- 
кыш кондэн ужала гын 
пэш еай лийэш ильэ.

ТО ЙГУЗИН

Дэт йасльым почаш огыт шоно
—Мэмнан Энгэльс лӱ-, Рэдакцэ дэч: Колхоз- 

мэш колхозышто вуйлаты- влак гыч рэдакцыш кэчын 
шэ - влак йасльым почаш 3—4 еэрыш пура. Сэрыш- 
огыт шоно. Йасльэ пӧрт влӓкыштэ зрэ дэтйасльым 
ты ма^тэ йамдылалтын почдымо нэргэн да колхоз 
огыл. Иасльэ завэдуйушэ- вуйлатышэ влак могырым 
лан толшо Позолотина йаельэ пашам аклыдым-» 
Ньура пашаж вэрчын шо- нэргэн еэрат. Дэт йаельэ 
налтымаш укэ, еындымэ пашам колхоз вуйлатышэ 
пашам ыштэи коштэш. влак кӱлэш езмын вуйла 

САЛИКОВ^таш тӱҥалмыштым вучэна.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитвтын 
плэнумжо

Информационно увэртарымаш
* 1936 ий иЙуньым 1 ж  гы ч 4 шэ март* ВКП(б) 

Рӱдӧ Комитэтын плзнумжо лийэ. Плэиум тыгай  
йодыш впакым окмыш:

1) ССР Ушэм Конституцийыи проэнтшэ (Сталин 
йолташын докладшэ).

2) Шурио погымо да йал оэанлын эаготооко 
влан (Чэрнов, Калманович, МикоЙан, Клэйнэр йол- 
таш-вланын донладыш т)

Тылэч поена тӱрльӧ пашаштэ плэнум партнйнэ 
докумэнт-впаиым вашталтымаш нэргэн йоаышым  
лончылын Рӱдӧ Комитэт Оргбӱрожлан ЕжоВ йол 
таш увэртарымым да Сталин йолташын ойышт- 
вланым уш ыш  калыи, партий рӓтыш малмэ нэр- 
гэн да парти$нэ докумэн^ым тэк&ырмэ годым  
партий рӓг гыч лунты лтш о вланын апильаци 
йы ш ты х (йодмашшштым) ончымо лорӓднэ нэргэн, 
поенӓ пуьчалым ыштэн лунташ кӱш тыш .

ССР Ушэм конституцийын 
проэктшэ

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт плэнумын Сталин йол- 
ташын докладшэ почэш 1936 ий ийуньын 1-жэ

\
лукмо рэзольуцо

а) ССР Ушэм Рӱдӧ Исполкитэлькэ Коыитэтын 
Конституционно комиссын ыштэн лунмо ССР Ушзм 
Конс - итуцын проЭНТШЫМ тӱҥ  ЧОГЫШТО ЙӦрЫ' 
шэш чотлаш.

б) Ты йодышын путыракат важный (яӱлэша ) 
улмы жы м уш ы ш  налын, ССР Ушэмын Номсткту 
цын проэктшым оич яан ВсэсоЙузно Сйэзд Со 
вэтовым погымым кӱлэшэш чотлаш.

*•х *

культур магазй- 
нын илышыжэ
Колхоз масеын к “льтур- 

жо Кэчэ ДЭч. кэчын кушкэш. 
Шуко колхоз-влакышт луд 
мо п ртын пашажым еайэм- 
даш тыршат, йошкар пу- 
еак-влакым шочыт.

Район р^дыштӧ улшо 
культур магазинышкат кол
хоз вуйлатышэ, ечэтовод 
да колхозник-влак пурэн у 
марий кнагам, еэрымэ ӱз- 
гарьым, тулэч мольжымат 
йодыт.Вӓра ты йодыш-вла- 
кым культмаг шукта мо? 
Укэ. Тэвэ культур магази- 
ныш пурэн. ик пагыт ко- 
лышт шогышымат мом 
ужым.

Ик колхоз вуйлатышэ 
колхоз‘лудмо пӧртлан шаш- 
кым да шахматым йодо, 
Айдимиров Йандуган— 
укэ пэлэштыш. Вэс йэҥ ка- 
рандашым,пэрам йодо-адак 
укэ— шоктыш. /
Йаныш Йалкайнын „Ужар 

жап“ , „Эргэ“ , йа Тишинын 
„эрд--нэ' , „Ужӓра" книгашт 
влак уло—мыйат йодым? 
Адакат укэ.

—Чытэн Щым кэрт—куш- 
то мыйат кычалаш полшэм 
—йодык, кычалаш тӱҥа- 
льым гын, тыштыжэ йалт 
ӧрым, кнага влак коклаштэ 
Йацдуганын йастарымэ ара
ка шишащт-влак кийат. 
Адак изыш кычалшын—ма- 
рий кнага-влакын лӱмыш- 
тым еэрымэ— каталог кна- 
гам муын луктым. Тыдын 
дэнат пайдаланэн кӱльтмаг 
кӱлэш кнага-влакым кон- 
дыктэн огыл.

Тыдэ г ына огыл, куль т -

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт плэнумын шурно погымо
да йал оэанлык эаготовко нэргэн, Чэрнов, Кал-
манович, ^икойан да Клэйнэр йолташ-влакын
докладышт почэш 1936 ий ийуньын 4 жэ лукмо
рэзольуцо ийуньын 6-жо лэкшэ „Краснайа Ваш- маг марий кнага Ьлмэщ чу
КИ рИ Й а“ гаЭЭТЭШ пэчэтлалт луктылтын. ваш да мордва йылмэ дэн

Ты рээольуцым кажнэ КОЛХОЭЫШТО кумда КОЛ езрымэ кнагам кондыктэи
хоз маееэ коклаштэ уҥландараиь парторганиза олталзн колхозлан ужалэщ

Культур магазинын па-тор, иал еовзт да колхоз вуилатышз-влаклан шан̂ ы ^ орныш 1!урташ
кӱШ ТаЛ ТЭ Ш . | Райсойуз правлэньэ вашкӓ'

ВКП(б) РАИКОМ. рак пижшэ ильэ.
_________ — -------------------------- ! ШАРАНСКИЙ

750 тэҥгэ акаш займын 
куш каймыжэ паллэ 

огыл
Ардаш йал еовэтыштэ 

1934 ийыштэ луктылтшо 
зайэмлан колхозник влак 
дэч ӧкеа погэн налылтмӧҥ- 
гӧ кидэшышт прикрэпитэль 
нэ талон гына пуалтын. Ты 
талон дэн займын облига- 
цыжэ тачэ мартэн шала- 
тал тын огыл.

Йал еовэтыштэ пашайвҥ 
влак .вашталт шогымо дэн, 
ты зайэмлан погымо океан 
куш каймыжым иктат ок 
тэкшырэ. Оксан куш кай- 

•мыжэ тачэ мартэат паллэ 
огыл.

Ты паша дэн тэвэйэ 
„Волгыдо“ колхозын кол- 
хозникшэ Баймуллин. Ай

РИК пунчалым шуктыдымылаи 
штраф

Ийуньын 4-^жэ РИК пэ- 
лэн улшо административнэ 
комиесэ пожар ваштарзш 
кучэдалмэ нэрг н РИК пун- 
чалмутын илышыш иур- 
талт шогымыжым тэкшы- 
р>н нальэ. Ты пунчалым 
илышыш пурташ тыршы- 
дЫм-» Мишкан МТС дирэк- 
тыр Михайловлан 100 тэи- 
гэ, Райсӧйуз вӱйлатышэ

Ивановлан 100 т э ^ г  э, 
„Иньак баш” колхоз вуй- 
латышэ Шариповлан 50 
тэҥгэ, „Нуриман" колхоз 
вуйлатышэ Галинуровлан 
50 тэҥгэ, „Пахарь" колхоз, 
вуйлатышэ Манайэвлан 30 
тэеггэ да Чорай йал ПО 
вуйлатышэ Дэрмушиндан 
25 тэҥгэ штрафым иыщ- 
тыш.

ПОЖАРНЭ ИМНЬЫЛАН КӦ ОЗА
Ардаш йал сов&т „Па- ньэлан ко лийэш туд^о оза. 

харь" колхозышто пожар Туныктышо Шамыковлан 
ваштарэш куч-далмэ иаша район р^дыш кайашыжэ 
тӱе дымашлык пушкыдын имньэ кӱлэш лий 'нат, туДӧ 
шындалтын. Тыдлан вэрчкн ни кӧ дэч йодтэ, пожарнэ 
колхозвуйлатышэМанайзв, имньым кичкэн кайэн. 

баш Москошко еэрышым РИК пэлэн улшо админие- Пожарнэ дружиныН на- 
еэрэн ильат, тыдлан 40 тэҥ-гративнэ комис могырым чальникшэ вара, малмэ дэч 
гэ зайым облигацым муын | 30 тэҥгэлсш штрафоватьлал- ок йареэ мо, мом онча? 
пуыч. Молыжлан альаТ] тын. Тэвэ адак ик факт; ИЗИБАИРОВ
укэ. ТЬЩБУЛА Й Э В 1 ты колхозышто пожарнэ им-® МАКСУТОВ



1936 ий Ю‘ Шо ийунь 30 (421) „К оцуи Корио 2-шо могыр

ПАРТИЙ ИЛЫШ

ВКП(б) члэн Файуршинын 
илышыжэ

Имньым йӱлатэн 
1]уштшолан 

нимогай мэр укэ

, ШАГАЛ ТУНЭМШЭ-ВЛАКЛАН ЛУДАШ

ЙАЛКОР СЭРЫШ ПОЧЭШ
КӰР-

1935 ий дэкабр тылзыш* 
тэ лийшэ ВКП(б) РӱдӦ Ко
митет ын плэнумжо кому- 
нист-влакын Марксизм-Лэ- 
нинизм туивммэ нэргэн рас 
каласэн кодыш. Кажнэ ко- 
мунист ВКП(б) устав, про- 
граммым да ВКП (б)истори* 
йым шинчаш тийыш. Ты 
плэнум дэч взра ъндэ пэл 
ий лышкэ пагыт эртыш. 
Ты пэл ий коклаштэ кажнэ 
комунистын, ышкэнжын по
литик шинчымашыжым ар- 
тырымэ пашаштэ, куго он- 
чылк каймашыжэ лийаш 
тийыш. Шуко комунист 
влак тыдым уҥлэн, толшаш 
парт билэт вашталтымаш- 
лан йамдылалтыт.

Тудын дэн пырльак альэ 
йужо ик йолташ-влак поли 
тик тунэммашын к т"лэшы- 
жым углэн шуктэн огыт ул 
Тэвэ ийуньын 3-жо ВКП(б 

раЙкомын б^рожо ВКП(б) 
чл^н, Кужнур йал сов-т 
вуйлатышэ Файуршин йол- 
ташын самоотчотшым ко- 
лышто. Файуршин йолта- 
шын мутшо гыч тыгэ кон- 
чыш. 1936 ий май тылзыш- 
тэ ВКП(б) историй тунэм 
мэ кнагам, Сталин, Лэнин 
•йолташ-влакын трудыштым 
(кнагаштым) кидэшыжэ ку- 
чэнат огыл. 1936 ийыштэ 
сылнэ литэратур

ПАИТАРА ЙАЛ СОВЭТ 
ДЭН„ПУТИЛОВЭЦ' КОЛ
ХОЗ ПРАВЛЭНЬЫН МА- 
ЙЫН 28-ЖЭ ЛИЙШЭ ЗА-

1935 ийы ш тэ „Ушэ м “ 
йэшыжым (сэмйажымат) колхозын члэнжэ Кутлуса* 
сай ок воспитатьлэ. Ӱдра- манов Илтубай пожарник 
машыжэ окэн сэрэн ок мош- лийын шогымыжо годым,
то гынат, ты мартэ огэш й^д йэда пожарный имньэ СЭДАНЬЫЖЭ 26-ШО МА 
тунэм даФайуршин ышкэ- Д'*нэ чодраш пырньа шо- Дэщ ЯЭКШЭ 28 Ко -ан  
жат огэш туныкто. лыШташ кошты,,, имвьым КОМу Н КОРНО,, ГАЗЭ-

Файуршинышкэжат тунэ- и-латэн пушто. Имььым т м . „  поиаи РЧ
маш ок шоно. О д и н о ч к а ,  пуштшо Кутлусаманов ум- I  , 7 , , п п и п 
(ышкэт лийшэ) комунист бач ыштымэ материал ӓла гЫ Ш Ы т Л11пЧЬШЬ1п 
влаклан туиэмаш вэрч кушакын йомо. Колхоз вуй ЧЫНЭШ ЧОТЛЫШ. ЧЫН 
ВКП(б) райком поснакру- латышэ Сагадэйэв упурш о ЖЫМАТ 19-ШЭ МАЙЫШ
жокым почын заньатийым Байазитов Васинкан кок тп  0КЭН__СЭРЭН МОШ-
тылзэш кок кана эртара— имкьэ гыч иктыжым колшо
тудо ты кружокышкат шу- ИМНЬЭ олмэш чотлэн ко- щ -ги п т  п о и  П А П Т А Ш  ӧ ш о ш
ко годым ок тол. дыш да тудо имньым Ко- ТО РИК-ЫШ ОТЧОТ ДЭН ДАЛТАШ УЖЭШ.

ТУНЫКТЫМАШ 
ЛЫН ильэ 

ТЫДЛЭЧ ВАРА ОКЭН-
СЭРЭН м ош ты д ы м о
50 ЙЭҤЛИКПУНКТЫШ- 
ТО ТУНЭМЫТ. АДАК 
КОЛХОЗ ВУЙЛАТЫШЭ 
АЙМУРЭИН ВАТЫЖЭ 
„ШЫҤА ШОВЫЧШЫ- 
МАТ “ КУДАЛТЫШ ДА 
МОЛО КОЛХОЗНИЦА ВЛА 
КЫМА Г ЫШКЭ ГАЙЫЖЭ 

ТЫДЫМО ВЛАК ЧОТЫШ ШЫҤА ШОВЫЧЫМ КУ-
I I идп! Ш ил 1УЛ, ----  ̂ ...... —.....  ....  V ■ ■
Садылан Файуршин йол- рак йалыш ала кӧлан, ныгӧ МИИМЭ ДЭЧ ОНЧЫЧ 

таш йал совзт вуйлатышэ Дэн °й питд*, ала мош 
лийын шогэн, партий да ужалэн, палыжэ укэ. <
правитэльствэ- пунчал-вла- Ты паша влакым колхоз 
кымат пагытыштыжэ шук- рэвиз камиссэ ончэн наллсэ 
тэн ок шого, сэдыгэ кэр к ильэ. КОЛХОЗНИК
могай пашам эртарымэ го- ^----------
дымат Кужнур йал совэт И у З Э Й Э В  К О Л Х О З  
вараш кодэш

ИШКУЗИН

ОКЭН О ГЫ Л.
Файуршинйолташ ышкэ | ончыктэн кодыш.

.......... -----------

Чодра йӱлатымэ' 
лан мут кучаш
Урыш йал совэт Куйбы- 

шэв л'мэш колхозын кол-
Культур паша гын йал- у С Т Э В Ы М  П у Д Ы р Т Э  хозниктэ Накарьаков Ки- 

так пушкыдо, клуб-влакыш- „  й  „ рил майыч 7-жэ шошым
тэ нымогай паша ок ыш- „колхо-' члан агам вудымо годым, чодраш
талт, тунБМДымэ да шагал И?зэйэв Мазийын колхо- туЛЫМ ыл ыжтэн да 4 гэк-
тунэмшэ-влак тунзммаш зыш ПУРЫМЫЖ0 10Д1,' М ПЧР тар лышкэ чодрам й"латэн. 
у к  * льаштарымэ клатшым йоча й?лш,  а к 'р гн ш то

Файуршин йолташ пакча- йасльылан шокшо кочыш уГЫЧ шындымэ пӰнчӧ-вла- 
шыжэ 30 тӱв- олма пуым' шолтымо■портыш савурал- кат й й?лэныт
да 50 т ӱ г  шоптыр вондьш тэ:. Ты порт-кухньам, Иу- 

Н ЗЭИЭВ НЫГ.0 дэч йодтэ рон-
чэн ышкэдакыжэ шупшык-
тыш.

Мазийын тыгай пашажэ 
уставым пудыртымаш ли- 
йэш, садылан колхоз прав- 
лэньэ, рэвиз комиссэ ты 
сындымэ пашам ончал нал-

шындэн—тыдыжэ сай паша.
Канан ончыктымо ситы- 

дымаш-влакым тӧрлаташ 
ВКП(б) райком бӱро Фа- 

кнагам \ йуршин йолташлан кажнэ 
пашажлан поена ерокым

ж- ПЭРО

ШӦР ОКСАМ КӦ КЫЧНЛ ПУА
ГЫН

Кодшо ий Ардаш йал со- лан т~’лышаш океа 1936 ий- 
вэт кӧргышто кугыжаныш- 
лан шӧр погымо пашаштэ
нымогай рӓтат укэ ильэ. 
Андрэйэвк* ӱй заводышто 
да Ардаш йалПО-што ӹш- 
тышэ пашайэн-влак паш^'м 
куктымо дэн, колхоз да 
колхозник-влаклан тӱжэм 
иЫл ш^дӧ тэҥгэ дэч артык

Вэлосипэдым 
налшэ укэ

Чорай йалПО-н „Кзыл
ын йанвар тылзыштак Ч о -*$уЛ« колхозыссолапкыштэ 
рай йалПО-шко пурэн •гы-! шурно квитанцылан ужалы

Кон ий годсэк 
вакшым толат
К.урзэ йал еовэт, Бубнов 

л гмэш колхозын вакшррол- 
жылан Баймурзин Йамэт 
шога, Тудо шогымо годсэк 
вакш пэш пудыргылэш да 
тэвэ кок ий почэла вак- 
шым толэн лэктыч.

Пытартыш гана толы- 
мышт годым рэвиз комис- 
еэ члэнын шурнан мэшак 
шымат налын кайышт гы- 
нат, вакшыеэ алама пашам 
огэш рэвизироватьл-\

ПЭРО

пӧлэкым 
ВУЧЭМ

Мый Район Колхоз Шко- 
лышто туныктышо Клэков- 
кин 1933—34 ийыштэ Миш 

шындымэ пакчажэ уло да ' кан райЗО-што инспэктыр 
тачэ мартэн п ’ша вийым лийын ыштымэм годым, 
к"лэшын шогалтыдым^дэн учот пашам еай шындымэ- 
1,8 гашыжэ нымомат ву-^лан да ударлын ыштымэм- 
далтын огыл. |лан РайЗО‘60 №—ан при-

Колхоз вуйлатышэ альэ казщэ дэн 200 тэҥгэлан

Учлгсхозын пашайэҥышт 
влак тыдын нэргэн шинчат 
гынат, нимогай мэрым ыш- 
тымаш укэ.

БЭЛОУСОВ.

Пашашкэ 
йӱштын ончат
„ Партизан“ колхозын 2 

гэктар кумдыкан йэмыш

нат, шалаталтын огыл. Йал | птяш нчлосипялым ужялы- 1 ^ "" -
ПО вуйлатышэ Илинбайэв|“ ? Л " ! Лы ” ’ У* , бригадир_ дэк пашаиав-ым, мыйым полэклыш.ПО вуйлатышэ Илинбайэв шэ Киликайэв Изылан кае 
ты океам пай чотлан кучэ- йэда кушкыжкоштмыж дэн 
на ойлыма гыч шокта. Ты эмгатылын, пудыртылын, 
дыжат прамай ой огыл лавыртэн, тотандарэн пы- 
пайым вэт маееэ коклаштэ тарЭН> еадыланат ты эмга- 
уҥландарымэ пашам ышты- нылшэ вэлосипэдым налшэ

у К :океа тӱлалтдэ кодо. Ты па м^ почэш гына погалтэш. |
шалан кок йэным еуднтлэн ! Ты океам колхозник- Тугак Изылан лапкэ вок- 
колталтын гынат, океа ка- влаклан ындэ кӧ кычал картла модмянтымят
лыклан тачэ мартэат пуал- пуа гын? (ыштылэш. Тыгай пашам
тын огыл. | ТЫНБУЛАЙЭВ дэн АПСА- ужын йалПОкузэтСсагын.
Колхоз да колхозник-влак- ЛИКОВ м . А. да ЙА.

Эрэ йӱмаш да кочмаш, мучашы- Калык суд
Ж аТ ОК КОЙ ке-рзэ йал еовэт,, Суььэй

Мншкан йал еовэт „У  йал“ океа войзэш—манын увэр- йал граждан Двойэглазов
колхозышто колхоз океам таралтын ильэ, ты океа та аракам йӱын, йал калыкым
эрэ йӱын да кочкын пыта- чэ мартэнат шалаталтын кырэн кошто да пытартыш
рат. Тэвэ 1932 ий гыч тӱ- огыл. Контрактаций почэш 
ҥалын 1935 ий мартэ пое- колхозник-влак дэч прэзэ 
на пашайэҥ-влак дэн йӱын, налылтын ильэ, тӹдат тӱ- 
кочкын пытарымэ тӱжэм лэн пытаралтын огыл. 
Тэҥгэ дэч артык океа тачэ; Колхозышто озадымэлык 
мартэ погэн пытаралтын вуйлана. Кугэчэ пайрам 
огыл. | годым вольык ончышо

Кызыт рэвизий ыштымэ влак йӱын коштмо дэнэ 
дэч вара адакат кок т^жэм ушкал фэрмэ гыч ик уш- 
тэҥгэ дэч артык растрата кал вӱдэш кылмэн колэн, 
муылтын. Адакат кочкын тыдланат мэр ышталтын 
йуын пытарымэ. Ту кокла огыл. Сэмык годым мӱкш 
гыч колхоз вуйлатышэ Гу- ончышо-влак,—ончылтэнак 
бэйэв дэч кандаш шӱдӧ пӱрым шолтэн йамдылэн, 
дэҥгэ да ечэтовод Изильа- кок кэчэ й^ын кийышт. 
нов дэч 500 тэҥгэ утла. | Колхоз малым шалатыл- 

Тыштак колхоз уставы- шэ-влак да йал озанлык ар
мат пудыртат. Шыжым, тэльын у уставшым пу- 
доход пӧлымӧ годым—тру дыртылшо-влак мут кучаш 
додэгьлан 21 ырший дэн шогалаш тийыш. ЭС.

кана йал ервэт члэн Илин- 
байэвым урӓмэш кырэн ко- 
д^н да в\’р шуко йогел м о  
дэн Илинбайэв эрлашыжы- 
мак кол-н.

Мишкан район калык суд 
ты пашам тэкшырымэ дэч 
вара, Двойэглазов Ильйам 
10 ийлан тӱрмаш пэтыраш 
приговорым лукто.

**  *
Пайтара йал еовэт ечз- 

товодшо Йамутийэв аракам 
йӱын— руштын ӱдьф да 
эргэ вл'акым кунлашэн кы- 
рэн да ава мут влак дан 
вурсэдал коштмыжлан ка- 
лык суд Йамутийэв Йандэ- 
мырым 5 ийлан тӱрмӓш 
пэтыраш приговоритьлыш.

имиьым йодын мийэт гын | Ты пӧлэкым тэнийэ 1936 
вэлв маныт. ий мартэ огыт пу.

ЙЭМЫШ КЛЭКОВКИН

к о л х о з ы ш т о
ВУЙЛАТЫШЭ УКЭ
Мый „Лэнин“ колхозын йэнат огэш тошкал. Кол- 

бригадиржэ Аблийэв, ики- хозник-влак коклаштэ дие- 
йаш шурным вӱдаштунал- циплинэ укэ. Сом еомылы- 
мэ годсэк,колхоз правлэньэ ‘ машлан, шурно погышаш- 
могырымнымогай конкрэт-‘ лан—кырмэ да тулэч моло 
нэ указаньым налмаш укэ. 'машина-влакым олмыкташ

Колхоз вуйлатышэ Аль- ’ иктат ок ойгырто. 
макай^в чэрлэ улмо дэн} Колхозышто пашям йы- 
Алкайэвым к^дымо, туды- лэрак йолэш тошкалтара ш 
жо колхоз правлэньыш ми- пижаш кӱлэш. АБЛЛИЭВ

ПОЖАР ВАШТАГЭШ КУЧЭДАЛМЫМ 
ВИЙАҤДАШ

Кэҥэж, кукшо >рап. Са- пожарникшэ Кубаков Ни-
дылан тул дэч еакланаш колай—кок кэчыштэ по-
кӱлэш. Тугэ гынат, шуко жар огэш лий, лийэш гы-
з~рэ тул дэч еакланыма- нат Измари йал йӱлэн ок
шь;;» к ӱ л э ш  еэмын шын- пытэ— манын колхоз вуй-
далтын огыл. Йӱд орол- латышэлан Тӧргымтг-
влак малат, вӱдӓн бочко рыш^ унала кайаш имньым
влак вигэ вэрэ еитышын пуэн колтыш. 
огыл, тугак йужо вэрыш-; Тыгай паша влак пэш
тэ пожарнэ лэвашыеэ им- шуко, еадылан чыла по-
ньым пэлыл пашашкэ да жар орол влак да тудым 
монь налын кайат.

Тэвэ „Коминтэрн“ колхоз
вуйлатышэ организацэ влак 
чот эскэрэншогаш кӱлэш.

Отв. рэдантыр Н. Прокопьез
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