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Социалист вольынлан 
иургыи йаидылаш

ысэ силосым по^ынат, огы- 
тыл да тэнэйжым—силос 
огэш к г,л—маншыжат уло. 
Тыгэ шонымаш пэш куго 
йоҥылыш. Кажнэ колхозыш- 
то кызытак силос йамым 
йамдылэн, турлӧ шӱк шу- 
дым силослаш тӱҥалаш ку- 
лэш. Силослаш:—нуж, кор- 
шаҥгэ, пэлчан, омыж, кийах 
чыла йӧрат—ты шудо каж- 
нэ колхозышто мунарэ кӱ- 
лэш тунарэ уло.

Вольыклан пукшаш пиш- 
тэ да тулэч моло пушэҥгэ 
лышташ пэш сай курго. Пу 
шэҥгэ лышташым (ваточ
ный кормым) йамдылаш 
кызытак т ӱнталман. Ты па- 
шаштат торэш мутым ваш 
лийылтэш — лышташымат 
ужаргэ маншэ уло. Сады- 
ланат вэт кызыт райлэсхюз 
гыч улыжат 4-5 колхоз вэлэ 
разр^шэньым налыныт: 
„ Чул пан “ колхоз, „Агроном „ 
колхоз дӓ адак 2-3 колхоз, 
молыжо/укэ. Вэточно кор- 
мо йаадылымаш ваштарэш 
шонышо-влаклан кызытӓк 
кӱлзш отпорым пуман. Ты 
пашаштат райЗО пумо пла- 
ным кызытак тэмаш кажнэ 
колхозын порышжо.

Кӱкшӧ шурно лэктыш 
вэрч!

Колхозлаштэ 
пасуэш вӱдым  

шават
Ийуньын 9-жэ Пош- 

кырт рэспублик Калык- 
влак Комиссариат кол
хоз пасу-влакэш иекус- 
твэннэ вӱд шавымэ 
(орошэньэ) нэргэн луК- 
мо пунчалмутышто мэм 
нан р а й  о н ы  ш т о 
вӱд шавымаш 3150 гэк- 
тарэш эртаралташ ти- 
йыш. ВКП(б) Рӱдӧ Ко- 
митэт ийурьысо плэну

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт плэну- 
мын пунч^лжым колхозник 

влак ваш лийыт
Ийуньын 12-жо Ардаш: нэ бригадыштэ 2 силос 

йал совэт Муралов колхозын [ йамым йамдылаш даийу- 
колхозник да колхозни-! ньын 20-ж гыч силослан 
цашт влак, шоҥгыжат, ыр-* шӱк шудым тыгыдын тӱ-

• Вольык ӧрчыктӓрымэ нэр- 
гэн кугыжаныш планым тэ- 
маш, кажнэ колхозын тӱҥ 
порысыжо. Ты планым 
шуктымаштэ вольыклан 
кургым йамдылмаш зн ку- 
го паша. Курго йамдылма- 
шым налына гын, ты паша 

.альэ районыштына туҥалал- 
тынас огыл.

Эн ончычак шудо солы- 
маш. Шудо солаш тӱҥалаш 
пагыт шуын, шуко колхоз 
влак тачэ, эрла тӱҥалшаш.
Ты пӓшалан йамдылыкым 
ончэна гын, чыла колхозыш- 
тат ситышын огыл. Йужо 
колхозышто— шудо ужаргэ 
— манын кийат, улшо шу- 
дым вашкэрак солэн налын 
олыкым взе трэтлан ео- 
лаш йямдылымаш нэргэн 
огыт шоно. Колхоз-влакыш- 
тэ шудо погымо машина 
да инвэнтарь тачэ мартэ 
йамдылэн пытаралтын огыл.
Сава-влак учотыш налыл- 
тын огыл. У еава-влакым 
кондаш йалПО-влак огытат 
шоналтэ. Тэвэ Чорай йал- 
ПО-н лапкэ влакыштыжэ ик 
еават укэ. Шорвондо ша- 
ньык, тулэч молыжаТ тыгак 
учот дэч. иОеча. Ты еиты- 
дымашым шудо еолаш тӱ- 
ҥалмэ кэчыштак чыла пы- 
тарыман.

Силос— озанлыкыштына I колхозын ш у р н о  
куго полыш. Ш уко колхоз;гаш йамдэ улмыжым -он 
влакыштэсилосым еай йам- чыкта. Садылан ты пашаш-! Муралов Л ӱм Э Ш , ПэтрОВ- 
дылат да пукш'ат. Йужо ик тэ тч кэч^лаштак ку гы н 'с ки й  л ӱ м э ш  „В олгы д о“ 
^олхозышто гын, кодшо ий- онч^ к каймашым ыштыман.1 колхозлаштэ, Ч ора йй ал

1 ! еовэт Лэнин лӱмэш кол
Элнам араллаш йамдылалтына хозышто, еадак ийувьын

113-жо вӱд шаваш лэк- 
Пӱрӧ райвойэнкома- лийын тольо. Ты мо-дыч. К. Соказа йал со

тый приказшэ почэш дыш влак дэн мэмнаг вэт . Ушэм“ колхозышто 
ийуньын 7-шэ гыч 9-ж район кокымышо вэрым 21 гэктарэш вӱдым ша- 
мартэ 1914 да 1915 ий- нальэ. вадтын. Кызыт кэчын 7
ыштэ шочшо допри-1 Тылэч вара волэйбол пэчкэ дэн да- ик маши- 
зывник влакын слуо- дэн модыч, тыштыжэ на дэн вӱдым шават. 
тышт эртаралтэ. Сльо- мэмнан районын комак- Тугай пэчкэ адэк йам- 
тышто чылажэ 7 район дыжэ икымышэ 'вэрым дылалтэш. 
гыч толшо допризывник вальэ. I Вӱд шавымашым эн

вэзыжат колхоз чумыр по- 
гынымащкэ чумыргышт. По- 
гынымаштэ район рудӧ гыч 
толшо йолташ ВКП(б) Ру
до Комитэтын ийуньышто 
лийшэ плэнум луКмо рэзо- 
льуцым лончыл ойлыш.

Доклад почэш, колхозник 
влакат лэктын ойлышт.

Ойлымо почэш погыны- 
маш тыгай пунчалым лук- 
то:—Шурно погымашлан 
кӱлэш машина-влакым ййу- 
ньын 15-ж мартэ рэмонт

иэн опташ тӱҥалаш. 
Кызытсэ жапыштэ йӱр укэ- 
лыкым ушыш налын тугак 
пакчашкат, паеушкат вӱд 
шаваш тӱҥалаш. Тыдлан 
вэрчын к а ж н э  бри- 
гадыштэ волакан 5 пэчкэм 
йамдылаш.

ВКП(б) Рӱдо Комитэт 
плэнумын пунчалжым уҥ- 
лымо почэш, 13-жо эр чыла 
калыкат пашашкэ лэктэ. 
Шукыжо еомылаш, йужыжо 
фэрмым ышташ, йужыжо

гычлукташ датылэч вара: пакчам еомылаш, йужыжо 
рэмонтын еайлыкшым он- (корно пашашкэдайужыжо 
чэн машинам поена актэ вӱд шаваш. 
почэш машинистлан пуащ.1 Колхозын апшатчыжэ Став- 
Орва, збруи олмыктымаш, Алэксэй кае гычак ик 
мэшак, шыҥалык тумышты- ^ чкэлан в?д шаваш ч 
маш пашам, поена удрамаш волакым ыштэн ш „  *  
влаклан ушэн ииуньын лажымакиоло * **.

шэ мартэ иамдылэн шук- лакьщ ышташ т5н.альэ. _ Па- 
таш. Ты мартэ ыштымэ щам ышташ Лийэш, мыла-

мын шурно погымо да С0мь1льшашь1м еитыдымаш- ньэм калась13а В9ЛЭ чыла
иал озанлык заготовко- 
влак вэргэн лукмо пун 
чалжым колхозлаштэ 
лоачылмо дэч вара, шу- 
ко колхоз влак—кӱкшӧ 
шурно лэктыщ валаш 
вэрч паеулашкэ вӱдым 
шаваш Кӱлэш—манын 
ойлышт.

Вӱд шавымаш ийунь- 
ын 13-жо шуко колхоз 
влакыштэ тӱҥалалтын. 
Йанагуш й а л  еовэт

лан чотлэн ийуньын 13-шо 
гычак поена группо-влакым 
погэн еомылаш тӱҥалаш. 

Вольык курго йамдылы-

шуктэм—манэш Алэксэй.
Тыгэ Муралов колхозын 

колхозникыщт влак рӱжгэ
мэ чотышто кызытак каж- пашалан пижыч.

Вольыкланкургым йам-] „Чулпан", „ФрунзэЛ 
дылымаш планым пагытыш-;'Динамо* .  колхоз-впа- 
тэ тэмымаш тыдэ кажнэ] кы ш тэ 20 гэктарэш ш *_

вэныт. Ардаш йалсовэт

Корно ыштымаштэ етахановэц-влам
„Путиловэц" колхоз члэн кэчыштэ тэмышт. Йамайэв 

Сайфутдинов Владимир, Йандэмыр —корно ышты- 
Акбулдин Акуш, Йамайэв маштэ трудодэнь еай во- 
Йандэмыр ^да Файуршин зэш— манын, угыч корно 
Никита-влак 6 кэчэ корно ышташ кайыш. 
ыштышаш нормыштым 3 ИШКУЗИН

ончӹчак еэмэйной учает 
кэш эртарат.

влак ышкэныштын эл. Путыракшым мэмнан 
араллаш йамдылалт шо-‘район * Ворошиловский
гымыштым ончыьтышт. кавалэрист“ влакым ---------
Касдэнэ еатыштэ тӱрлӧ йамдылымэ дэн ончык К О Л Т Ы М О  КО Л  К у  
физкультур модышвлак лэктэ. Имньэ дэн тӱрлӧ. 
лийыч. Ту кокла гыч модыш влакым ончык- 
кужытышко тӧрштымаш-1тымаштэ мэмнан район 
тэ мэмнан район гыч эн ончыл вэрым нальэ.

Г Э М Э Ш - ӧ р ч а
Ардаш йал еовэт „Мура- 

лов“ лӱмэш колхозышто

нымогаи у газэт-журнал 
кнага-влак укэ. Газэт-жур- 
нал налаш йал еовэт дэн 
колхоз дэч полыш йодмо 
годым—пэш кӱлэш да, ок
еана укэ вэт—маныт. 

Ситыдымыжлан кугэчэ

Лудмо порт паша нэргэн
Быкин лӱмэщ колхозыш- мылан йал еутыш пумо па 

то улшо лудмо пӧртыштӧ^шам, йал еовэт вуйлатышэ
и и м л га ӓ г  г а м т . ш г п и я п  'А п К Э Д Ы р О В  НЫМОГЭЙМЭрЫМ

штыктыдэ шылтэн кийыкта.
Тугак физкультур пло- 

шадкылан вигэ матэрйал 
йамдэ—шындаш уста йэҥ 
вэлэ кӱлэш, а колхозшо— 
ыштыктэна , кызыт, кэҥэж 

годым Гарэйэв Салимйан: кужо, жапым муына—ма- 
клубында лудмо пӧртын | нэш. Тыгай паша-влакым 
лампыжым, ӱетэл дэн пӱ- йал еовэт дэн колхоз прав- 
кэнжым пудыртыл пытар-[лэньэ еайлан чотла мо вара?

ЭРЭЛЫК  УКЭ
Мишкан райеойуз етоло-[ малэш. Й у д ы м  етоловойыш- 

войышто Иэфимов Фэдор то да кухньаштэ устэл вла- 
—коньух; сосна ончышо; кэш возын мала. Тыгай па; 
етоловойыш, - продмагыш, шам райеойуз ужын шога 
дэжуркыш киндэ шупшык- гынат, етоловойышто эрэ- 
тышо; етоловойыш в ӱ д  л ы к  шындышаш нэргэн 
шупшыктышо да тудак 
сторож лийын ышта. Тудын 
пашаштыжэ эрэлык укэ.

Тудо еӧена влак пукшы 
мо, вӱд шупшыктымо вур 
гэмжэ дэнак киндымат ну

огэшат шоналтэ.
Столовойышко — эрэлы- 

кым пурташ да кочышын
качзствыжым еайэмдаш рай- 
еойуз пижшэ ильэ.

Манданов йолтвш 5 мэ-1 Сльотышто допризыв-|ко^шо “ й ийунь тылзыштэ 
трат 11 еантимэтрым ник влак эл араллаш чят, л я " к я п п  л у м й н  к о л  кон-
тӧрштыш, Курманбайэз адакае чотракьш йамты- 
4 мэтрат 88 еа нт^э-‘лалтын тэнэйеэ РККА- 
трым, Йанэпов 4 мэтр-! шкэ призывым еай эр- 
ат пэлым: Куржмаштэ* тараш мутым пуыч. 
Багишэв А. к о к ы м ы ш о »  Шаранский

Карпов дэч примэрым налза
„Ильич‘Нколхозышто Кар 

пов Михаил члэн колхоз
ник лийын пашам ышта, 
тудо чыла бригадир кӱш- 
тымым колыштэш, ныгуна- 
мат торэщ шогэн огыл. 
Тэвэ корно пашаштэ вич 
кэчэ ыштэн 38 паша кэчым

нальэ.- Тугак куралмаштэ 
ышкэтын 35 га паеум ку- 
ральэ. Моло пащаштат Кар
пов эн ончыч коштэш. Ты- 
гай чэелын ыштышьш гына 
чын колхозниклан чотлаш 
лийэш.

А. А.

зан да карп лӱмӓн кол кон- 
дӓлтын. Ты колым Мура- 
лов лӰмзш колхоз пошкы- 
до Бурай район Быкин лӱ- 
мэщ колхоз дэн договорым 
ыштэн пӱйам пӱйӓлэн кол- 
тыш. Шошым пуйа кайма- 
гыч еаклэн кодалтын, кол- 
тымо кол кугэмэш-ӧрча. 
Тэвэ тока ик колым кучэн 
висэн ончымӧҥго ик кило- 
ат 700 грам нэлгыт лийэ.

—Мэмнан колхозышто ты 
колтымо кол ончылкыжым 
куго пайдам пуа— манын 
вучэна.

ИСМАГИЛОВ

Тэвэ куш то уставым пудыртат
„Шэм р“ колхозышто йал 

озанлык артэльын у уетав- 
шым илышыш пурт-шаш 
пэш пушкыдын шога. Уста- 
вым вуйлатышэ-влак, ышкэ 
влакак пудыртат.
" Тэвэ колхоз вуйлатышэ 
Микишкин, погынымаш дэч 
поена шкэ вольаж дэн Ми- 
кишкин Васькам—колхозгыч 
луктылтын— манын паша 
гыч чарш. Садыгак Байбу- 
латовБайгазӹмат бригаднэ
погынымаш дэн гына кол
хоз гыч луктыч. Кумышо 
бригадын НӦлпэр посьол-

кыштыжо, имньэ-влак тачэ 
мартэнат пырльаштаралтын 
огыл, колхозник-влак . каж- 
нышт поена кучат. Колхоз 
вуйлатышэ Микишкин ту 
посьолкышто ила гынат, 
имньэ-влак шалаташ ышкэ 
вэл правам луэн, ышКэнжы- 
нат имньыжэ тэрныжэ шога.

Мӱкш пакча вуйлатышэ 
Рсайэв Ислӓмал мукш-вла- 
кым йӱш^ӧ, олтыдымо пӧрт 
кУвар йымалан пэтырэн 13 
вуй мӱкшым пуштын гынат, 
ты паша колхоз правлэньэ, 
рэв комиссэ могырым тэк- 
шыралтын огыл.
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кэчэ шойыштдлтэш
Ийуньын 19-жэ кэчэ шойышталтэш, ончаш 

чылан йамдылалтса!

2-шо могыр

Кэчын тичмаш шо- 
йыштадтмаш кузэ лий- 
мым палыдымэ йэҥым, 
утларакшэ суйэвэрнэ ка- 
лыкым моткоч лӱдыЕстэн 
кэртэш. Ожно касвэл 
калы к кэчэ шойышталт- 
маш йумын ^эрыкшэ дэ- 
нэ лийэш манын шонэ- 
ныт. Эрвэл калык влак 
Кэчэ дэн Тылызэ шо- 
йышталтмаш лиймэ го- 
дым вувэр, альэ тулэч 
моло тылызым ӓльэ КЭ- 
чым шолышташ толаша 
манын шонэныт. Китай 
дэн сийамэц калык вла- 
кын монахышт Кэчэ дэн 
Тылызэ шойышталтмаш 
лиймэ голым, кэчым 
альэ тылызым шулды- 
ран дракон шолышт 
наҥгайаш толаша мавын 
шойыштыныт. Йужо 1 у- 
вэмдымэ, ничкэмыш ка
дык влак альэ маргат 
Кэчэ да Тылызэ шойыш 
талтмаш лиймэ годым 
вувэр, альэ моло влак 
кэчым нэлаш, шолыш- 
таш толаша, манын шо- 
йыштыт. Яу; о ышкэ 
шонымышт дэнэ кэчым 
кузэ гынат утарэн ко- 
даш тыршэныт. Кэчым 
альэ тылглзым утарэн 
кодашлан урэмыш лэк- 
тын тӱрлӧ сэмын шыр- 
гыжын, вувэрым лӱдык- 
тылаш шовэныт, пы'•ал 
дэнэ лӱйэнытдӱмбырым 
пэркалэны^, тулвондым, 
помылам урэмыш лук- 
тын кышкэныт, йумы- 
лан кумалыныт т. м.

Ш ой ышталтмаш  
кузэ лийэш

Чынжым кэчым шо- 
лышташ толашышэ ны- 
могай вувэрат укэ. Ты- 
лызэ ышкэ коштмо кор 
ныштыжо шуко годым 
каваштэ улшо свэгил 
влакым авыра, шукыжым 
шӱдыр влак авыралтыт. 
Жап гыч жапыш тылы- 
зэ кэчымат авыра, ту- 
намжым к э ч э  авыралт- 
маго- лийэш.

Кэчэ шойышталтмаш 
влак лийыт: тичмаш(кэ- 
чэ чыла пэтыралтэш), 
оҥго гай пэтыралтмаш, 
частнэ—(кэчун ужашы- 
жэ гына пэтыралтэш).

Тылзэ кэчым лэвэд 
миймыжэ сэмын, кэчэ 
орам вуйгак авырэн

шуктымыж годым тич- 
маш шойыпгалгмаш ли
йэш. Кэчым тылзэ уло 
ораж дэнэ г.этырмаш 7 
минут дэч коч огэш 
лйй. Тыгэ ыштэн, к э чын 
тичмаш шойышталтма- 
шыжэ пэш шуэ, ала му- 
вар жаплан пӧрык ■вэлэ 
лийэш, лиймыж годы- 
мат пэш кӱчык жаплан 
вэлэ лийэш.

Кэчэ шойышталтмаш 
мландын тӱрлӧ вэрыш- 
тыжэ тӱрлӧ сэмын эрта.

Кэчын тичмаш шо- 
йышталтмашыжэ чӱчкы- 
дынак лийын шога (кок- 
ла шот дэнэ 18 ийлан
13 гана лийэш), тугэ 
гынат, тичмаш шойыш- 
талтмаш мландын ӱм- 
бӓлнэ пэш аҥсыр—ЗОО 
клм.нарэ кумдык вэрым 
вэлэ, эрта (мландын чы- 
ла кумдыкыштыжо ли- 
йын огэш кэрт). Тыгай 
шойыштымаш ик олмы- 
лан 100 ий гыч да мовь 
ижэ вэрэшт кэртэш.

1936 ийын 19 ийу- 
р ь ы ш т о  лийшаш кэчын 
тичмаш шойышталма- 
шыжэ тыгай кундэм 
гоч эрта: Вэс элыштэ-^ 
Грэций. ССР Ушэмыштэ 
—Туапсэ, Майкоп, Ар
мавир, Ак-Булак, Куста- 
най, Петропавловск, 
Омск, Каинск, Томск, 
Ачинск, Канск, Хабаро
вск; вэс элыштэ—Йапо- 
ний да Куго альэ Ти
хий окэан коч эр а.

Горький край, Мари 
область, Та ар, Оош- 
кырг рэспубликыштэ да 
ССР Ушэмын моло кун- 
дэмыштыжэ частнэ шо- 
йышталтмеш лийэш.

Кэчэ шойыш- 
талтмашым кузэ 

ончаш
Кэчэ шойыш галтма- 

шым кузэ эскэрашлан 
ончычак йамдылалташ 
кӱлэш. Кэчэ шӧйышгалт 
машым нимо дэч поена, 
тыглай шинча дэнэ гы- 
на ончаш огэш лий, 
шинча пужлэн кэртэш. 
Тыдлаа шикшаҥдымэ 
йардам йемдылыман. 
Йамдылашлан тыглай 
йандамак йӱлшӧ еокыр 
лемпэ альэ сорта ӱмба- 
лан кучыман, йавда шик 
шаҥмӧҥгӧ ончаш лийэш.

ЧОРЛЙЫШТЭ иепы 
ТАНЬЭ ЭРТЛРЫМАШ

25-шэ май гыч пигэ школ 
влакыштат тунэмшэ влакын 
шинчымашыштым тэкшы- 
рымаш туи'алалтын. Шуко 
вэрэ тунэмшэ влак иепы- 
таньылан чот йамдылалты- 
ныт.Тэвэ Чорай Пэлэ Кчда 
лаш школ 6-шо клаееыштэ 
тунэмшэ Андрэйэв, Шаги- 
йэв, Сайранов, Зайнашэв да 
тулэч моло влакат, чыла 
прэдмэт дэн „отлйчно^ту- 
нэмыныт.

Ис пытаньэ годым йара 
жап физкультур модышдэн 
зртарлтэш. 29-шэ майыш- 
тэ тӱкалтыш клаееыштэ 
тунзмшэ влаклан угошэньэ1 
лийэ. !

Тыдын дэн пырльа еиты-, 
дымаш влакат уло: руш 
йылмэ дэн почэла мут вла 
кым, йылщ^виктарымашым 
пушкыдынрак шинчат.

Граматик правилым ви- 
гэнат тунэмыи огыт ул, ты- 
дэ пэш куго еитыдымаш. 
Тыгай паша - влак молӧ 
школлаштат улыт. ШАРАН.

Тунэмшылан ача • аван 
полышыжо- куго паша

Совэт школ комунистла 
воспитаньым рвэзэ тунэм- 
шз-влакын вуй ушышткышт 
шыҥдарэн, ончылкылан со
циализм обшэствым ыштэн 
комунизмыш лэкшаш рвз- 
зэ влакым йамдь-ла. Тыдэ 
м мнан Совэт школын эн 
куго порысышо.

Ночам еайын воспитать- 
лышашлан школ дэн пыр- 
льа ышкэ ача-авашт чот 
полшаш тийыш улут, а шу 
ко йочан ача-авашт ыш- 
кэн ы ш тын игэШувышт ы м 
восиитатьлымаштэ тийы- 
шӹн огыт ончо.

Тэвэ Л япзшканыштэ илы- 
шэ Ваксола йал марий Бай' 
рашэв Байгозан эргыжэ | 
Санька тунэммашыжым ку- 
далтэн ышкэ ачажын океа- 
жым, вургэмжым шолыш- 
тын пошкыдо йал-влакыш- 
тэ кошто. Ачажэ гын, ыш- 
кэ эргыжым' кычал налаш 
ышат шоналтэ. Тугак Па- 
пайэв Иван, Аптыкайэва 
Йанэна, Байрамов Сайпытэн 
влакат игэшувыштым еа-; 
йын огыт оячо. МАЗИТОв!

Газэт—журнальш огыт нал
Гос банкын Мишканысэ 

отдэлэньыштэ ыштышэ па
ша йэҥын профсойуз погы- 
нымаштэ газэт - журналым 
палаш пуичал мут луктыл- 
тын ильэ. Ты пунчалмутым 
паша йэҥ-влак „мол хата с 
краю11 манмыла вэлэ ончат.

Тэвэ—глав, бухгалтэр Ап 
еадыков дэн экономист Ша- 
рипов-влак кажнышт 400 
тэҥгэ дэн пащадарым на- 
лыт гынат, газэт-журналым 
огыт нал и огытат еэралт, 
эрэ банкыш толшо газэт, 
дэн пайдаланат. Тугак Гол- 
вачэва Тайа банкэ гӓзэ

тым тутыш тэркглжэ нума- 
лэш. Обэркассыштэ ышты- 
шэ пашайэҥ Данилов, КруХ- 
мальэвда Чинайэв-влакат 
ик газэт-журналымат нал - 
маш укэ улыт.

Район учрэждэнььцитэ па 
ша ыштышэ-влакат газэт 
журналым налдымэ годым, 
культур вэрч кучэдалыт 
манаш лийэш мо?

Моло учрэждэньыштэ ку^ 
зэ гын?—Райсойузысо па- 
шайэҥ-влак гын, иктыжат 
ик газэтымат налгыч ок 
шокто.

НИУБ Пӓ ТЗФОН ДА ОКСА АБДУЛЛИН 
ДЭН ПЫГЫШ

| „Коминтэрн“ дэн „8-март“ 
колхоз-влакын клуб вуйла- 
тышыжэ Абдуллин клубын 
пат фонжым ышкэдэнжэ 
кийыктэн, пудыр^лын пы- 
тарыш. Спэктакльым шын- 
дэн погыдю 25 тэҥгэ океа- 
мат ышкэ к ” еэн ы шкы жэ
и ыштыш.I __________ ______1-

Вӱдымӧ жапьпЬтэ вымо
гай культур пашам ыш на- 
мий'3, кызыт сом еомылы- 
маштат садыгак.огэш нами
йэ. Шурно погымо жаплан 
йалмдылалтмаш паша пэш 

! пушкыдо. 4
I П^РО

Чорай йалПО-што 
кӧ оза гын

Чорай йалПОшко ӓла куна 
мак 190 тэҥгэ акаш музи- 
кан толын ильат, ты музи- 
каным ужалмыдэч ончычак 
шоктэн пэлэ т "гӓтэн пыта- 
рышт. Пурӧ ола пазарыш- 
тат, т^рло йӱмашыштэ, 
урэмыштэ шоктэн коштыт. 
Ындэ музиканын рӓдшэ пы- 
тэнат иктат налшат укэ да 
ужалашат огэш йоро.

Тыгай еай йӰкан тава- 
рын й "кшӹлан йалПО вуй- 
латышэ Илинбайэв ышкат 
куанэн дыр.

УЖШО

Ширпотрэбым мунылан, 
мунын—пал ымэ/влаклан

Нэргэ йал ПО-н муно 
погышо агэнт-влак, муно 
зДаватьлышэ влаклан кон- 
дымо таварым озажлан 
ужалыдэ палымэ йэҥышт- 
лан ужалэн пытара^.

Тугак йалПО-жат заказ 
дэн Ширпотрэблан конды' 
мо таварым — мунылан 
ужалэна—манын, прилавкэ 
йымач ужалэн пытарышт, 
Уборко пашалан йалПО 
куз^ йамдылалтэш?—маны- 
да гын,-пэш  пушкыдо. 
Ужалышэ влак альэ тыдын 
нэргэн огытат шоно. Н.

36 кило нэлгытан ӱш кы ж
„Коминтэрн" колхоз кок 

ӱшкыжым ш у ш к ы л ы н  Йа- 
купов, рзвкомис члэи А п-( 
тулманов да колхозник• 
Маныкайэв влакым Пӱрӧ; 
пазарыш шыл ужалашкол-; 
тыш. Ты ужалышэ влак ик' 
тӧшкӓм ужалышын аракам 
йӱыныт да крэдалын шы-] 
лым кудалтэн кодэн ' да 
монь коштыныт.

Вэс тӧшкӓ шыл нымо^ан

йердымашлык лавыргэн пы- 
тэн. Ужалымэ тӧшкаштым
36 кйлош вэлэ кодэныт, 
тугэ ыштыдэ вэт колхоз 
правлэньэ рзвкомиеэ члэп 
жылан чот ишанэн, ужалӓш 
колтымо годым виеэнат 
ышт ончо.

Ты паша альат рэвиз ко- 
миеэ могырым тэкшырал- 
тын огыл.

Тунэммашын качэствыжэ укэ

Имньым ончаш ӧркӓнат
„Карл Маркс" колхозыш- коньухшымат от му, вигэ 

то коньух влак имньэ он-! шылын малэн кийат. Тыгай 
чаш пэш ӧрканат, тзрысым ’ коньух влӧкым помыжал- 
огыт кышкэ. Конный дво-^тараш кӱлэш. 
рыш мийэн пурэт гын ик | ПИОНЬЭР

1936 ий 1-шэ апрэльэш 
Урглиысо Район Колхоз 
Школыщ тунэмаш толшо 
влак етоловойлан здавать- 
лымэ продуктынам столо
вой укэлар кэчын разрэшэ- 
ньэ дэн нумалына. А про- 
дуктым кондыдымг) кур
са н т и а влак—продуктылан 
кайэи 4—5 кэчым йомда

рат, еадылан тунэммаштэ 
ончык каиэн огына кэрт.

Пачэр ак пэш шэргэ, 
тыдланат йал еовэт ок пол 
шо. Садылан мэ курсант
влак—^КШ-ым рӓтыш Рай- 
3 0  пурта гын пэш еай 
лийэш ильэ—манын вучэна.

■ КУРСАНТ

Сэмык румбык
Айбылат йал школышто 

туныктышо Йамэтов Русэк 
ватыжэ е э м ы к  най
рам эрдэнэ окаш мийшэ 
рвэзэ влакым школ гыч' 
поктэн луктын еэмык сор
там школэш чӱктэн. Тыгэ 
Иамэтов испытаны! пагыты- 
штэ кум кэчэ ыш тупыкто. 
Тудлэч вара кок кэчэ еэмык* 
румбыкэш вуйжо корштэн 
ыш туныкто.

Тугак ликпуикт пашамат 
Йамэтов огэш ыштэ. Йамэ- 
тов атэстаций почэш Совэт 
школын туныктышыжо ман- 
мэ данлэ л'мым палаш шо
на гын укэ гыи, тыдлан 
ваш мутым РОНО пуа
манын вучэна? 

еай тунэмшэ
дэн Б.А.

Вольык шылтышэ влак 
штргфоватьлалтыч
„Путиловэц" колхозышто 

вольык вуй чот налмэ го- 
дым вольык шылтышэ Иж- 
булатов Исамэт, Алэксэйэв 
Йармэт,Иван Васька-влак 10 
т^ҥгэ дэн, Йаникэйэв Ма
дий 15 тэҥгэлан,Йанэкэйэв 
Йармолай 20 тэҥгэлан дя 
шкэт озан Изибаиров 200 
тэҥгэЛан штрафоватлалтыч.

Ты паша ончылкыжо во
ль ы к ы м шылтыдымашлан 
урок лийжэ. ИШ КУЗИН

Отв. рэд Н. Прокопьеэ

Об явление
11 го июня 1936 года рознич

ная деиа на курительную махор
ку снижена за 50 граммов до 35 
коп о бывшей цеяы 50 копеек.

Во всех магазинах, торговых 
точках требуйте махорки по по
ниженной цене. Р П С

* * *
У т е р я н н ы й  воаный билет на 

имя Мельникова Степана Василь
евича, йармингина Петруша 
считать недействительными.
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