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1936 ий 18 ийуньэш, луатик 
сӓгатат Юминут эр, Моско 
лышнысэ Горкэш Алэксэй 
Максимович Горький колыш
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт да ССР Ушэм Калык Ко- 

миссариат-влак совэт руш куго писатэльжэ, му- 
тын сай художникшэ, шэмэрын йёратымэ йел- 
ташыжэ, комунизм вэрч кучэдалшэ Алэксэй Мак 
симович Горькийын 1936 ий 18 ийуньэш, 11 са- 
гатат 10 минутэр Моско лышнысэ Горкеш ко- 
лымыжым куго ойго дэн увэртара.
ВКП(б) РӰДӦ КОМИТЗГ. ССР УШЭМ КАЛЫК ком- 
ИССАР-ВЛАК СОВЭТ.

ССР Ушэм Рӱдӧ Ислолнитэльнэ Комитэт, ССР 
Ушэм Рӱдӧ Исполнитэлькэ Комитэт члэнжэ, руш 
куго писатэльжэ Алэксэй Максимович Горький 
йолташын Мосйо лӹшнысэ Горкэш колымы- 
жым чыла шэмэрлан куго ойганымаш дэн увэрта
ра ____________________________ __

АЛЭНСЭЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬНИ 
ЙЫН КОЛАТКАЖ ВОКТЗН

Ийуньын 18-жэ кас йУ- да тудын дэн пырльа Моло
тов, Орджоникидзэ, Андрэ 
й?в, Микойан, Чубарь, Йз- 
неов, Хрущев йолташ-влак 
почотный караулэш шога- 
лыт. 5 минут йэда почэт- 
ный караул ВКГ1(б) Рӱдӧ 
Комитэт да Правитэльствэ 
члэн-влак дэн вашталтэш. 
Тугак почэтный караулыш- 
ТО' Алэксэй Максимович 
Горькийын лышыл йэҥышт 
влак, пиеатзль, художник, 
артист, кугын тунэмшэ, ту 
ныктышо, партий да комсо
мол пашаштэ ыштышв-влак, 
заводлагыч, фабрик гыч дэ- 
лэгат-влак, йошкар арми- 
йын командирышт-влак шо- 
гышт. Кас 9 еагат мартэ 
Алэксэй Максимович Горь- 
кийын колаткале воктэч 500 
тӱжэм дэч артык йэҥ эр- 
тыш.

Кас лач 9 еагатыштэАлэк

Пэл ийлан 9,7 
процэнт вэлэ

Мэмнан район Колхоз- 
влакыштэ РИК прэзиди- 
ум пэҥгыдэмдымэ да 
колхоз-влакысэ произ- 
водствэякэ план почэш 
куго строитэльстзэ ыш- 
талтшаш. 1936 ийын 
пэлыжэ эргыш гынаг, ты 
план 9,7 процэнглан вэ- 
лэ тэмын.

Шуко колхоз-влакыш- 
тэ стрэитэльствэ пашам 
огыт аклэ, пырньам огыт 
нал, огыт йамдылэ. Тэвэ 
„Борьба" колхоз чодра 
лышнэ ӱлэш гынат, етро- 
итэпьствэлан тӱҥалын 
егыл. Ар^таш йал еовэт 
„Кызыл Йул“ колхозыш-

КӰРЛЫТ
Ийуньын 20 жлан пумо зоватьлалтын огыл. Кол- 

еводкышто районышты- хоз вуйлатышэ да бри- 
на сом еомылымо план гадир-влак сом еомылаш 
улыжат 71 процэнтлаи поена группым ойырэн 
вэлэ тэмалтын. Кужнур участкым пэҥгымдэмдэн 
йал еовэт планым 45 огӹтул. Сом еомылымаш- 
процэвтлан вэлэ тэмэн, кэ 15-20 йэҥдэн пырльа 
угыч 690 гэктар еомылы- лэктын 2-3 еагат ыштэн 
шашыжэ уло, Ардаш йал пӧртылыт. Садылан мэм- 
еовэтын плавжэ 65 про- нан район рэспубликыш- 
цэнтлан тэмын, еомылы- тат пэш шойылан ко- 
шашыжэ 976 гэктар, Нэр- дын. 
гэ йал еовэг планым Сом еомылымаш паша 
кӱрльш, улыжо 28 про- улыжат Бабай, Шадэ, 
цэнтлан вэлэ тэмэн, со- Пайтара, Кэмэй да Урйа- 
мылышашыжэбЗО гэктар, дэ йал еовэт кӧргыеӧ 
Чорай йал еовэтын со- колхоз-влакыштэ пыта- 
мылышӓшыжэ 1403 гэк- раттын. Ийуньын 21-жэ 
тар да Мишкан цал со- лийшэ РИК прэзидиум

сом еомьшымяш ПАШАМ

вэтын 4868 гэктар. Па
ша тӱсыдымашлык пуш- 
кыдо.

Ты йал еовэт кӧргы^

СоМ еомылымашым чыла 
колхоз-влакыштат 25-шэ 
ийуньлан пытараш кӱш 
тыш. Ты пунчалым каж-

еӧ колхоз-влакыштэ сом нэ колхозышто илышыш 
еомылымаш паша органи пуртьшан.

100 процэнтлан рэмонтлыш
Нэргэ й а л  совэт' Б ы -, еай э р т а р а т .  Кызыт 

то ко лхозоксам  шолышт Кин л "мэш, „Новая жиз^ь Исанчурин лӱмэш да „Но-
'Исанчурин лӱмэш колхоз-'вая жизнь“ колхоз-влак 
влак шурно погэстараш машина-влакым 100 про- 
кӱлэш м а ш и н а ,  курал! цэнт ӧлмыктэн шуктышт. 
о л м ы к т ы м а ш ы м  I КИЛИКАЙЭВ

дым Алэксзй Максимович 
Горькийь.н капшым колат- 
каш пыштэн Горки гыч 
Москошко кондэн „Дом ео 
йузов“ ӧӧртэш пыштышт.

Моско ола ч^ла ойган.
Милйонлэн калыкын шӱ- 
мыштыжӧ ойго. Совэт элын 
йӧратымэ йэҥжэ, у обшэе- 
твын еай йэҥышт-влак гыч 
иктыжэ колыш. Алэксэй 
Максимович Горькийым 
чыла ш мэр калык шинчэн, 
пагаллэн да йӧ^атэн илышт.

Ийуньын 19-жэ зр 9 сага
т »штэ Алэксэй Максимович 
Горькийынтӱсыж дэн эсэн- 
лаеаш калык пураш тӱяа- 
льэ. Колатка вокт?ч паша- 
зэ-влак, командир, чӧйын 
корно пашазэ-влак, тунык- 
тышо, тунэмшэда етудэнт, 
суртысо ӱдрамаш-влак, ин-
жэнэр-тзхник-, пионь?р, ту-, й МаксимовичГорькийын 
лэч м олокалы кт  шка-влак| колахкаж дэк йэҥым колты- 
ончэн эртат. Эртышз-влак! маш чаралтэШ) колаткан - 
Алэксэй Максимович Горь-! капкасЬ1ЖЭ йӧратымэ тӱеым чаЛьэ. 
кийым пагаллзн колатка ӱм-  ̂у ммрэщлан, пэтырыш. 
балан еаека дэн пунымо вэ | Й ’дым Алэксэй Максимо- 
нок-влакым пыштэн кодат.'вич Горькийын капшэ дэн

4 еӓгатат пэлыштэ колат-; колатка крэмацийыш пу
ка воктэн Сталин йолташ' рыш. :

пытарэныт, етроитэль- 
етвэ лан океа укэ манын 
кийат. буйлатышыжэ 
Камалигцинов етроиоль 
етвэ ваштарэш кулак 
мурым'ВЭЛЭ мурэн КО Ш - 
тэш. „Динамо“ колхоз- 
ышто шорык фэрмэ, ко- 
ньушво, сушилка да йае 
льэ пӧрг ышталтшаш гы 
нат, и ктыжланат тӱҥа- 
лын огытул. Строитэль 
нэ бригадэ шаланэн.

Моло колхоз -вла адш- 
тат тугак, с фоитэльлэ 
бригадын йэҥышт-вла- 
кым моло пашашушэныт, 
строи'эльствэ вэрч огыт 
ойгырто.

Ийурьын 21-жэ лий- 
шэ РИК прэзидиум пое
на колх з вуйлатышэ 
влакыа отчогыштым ко
лы штм э почэш, чыла 
колхоз-влакышгат етро- 
итэльйэ бригад-влакым 
ойырэн, строшэльствэ 
планым ийунь да ийуль 
тылзэ-влакыштэ шӱдӧ 
процэятлан тэмаш пуа-

Ш урно погашлан йӓмдэ 
огытул

„9-шэ йанвар“ колхоз мыктымо чотышто 
шурно погэстараш пушкы- ок шоналтэ. 
дын йамдылалтт-ш. Тӱрэдмэ 
да моло тӱрлӧ машина, ку- 
рал-влак апшат укэлык дэн 
олмыкталтын огыл. 'Омыта

иктат

Колхоз вуйЛатышэ Латы- 
повшо гын, шурно погы- 
шашлан йамдылалташ нымо 
гай планым ыштэн огыл.

Грэбньэе пахановла 
паша ыштьшашлан 

торэш шега

влак кушто лийэш тушто; Пагыт шуын толэш, колхоз 
шаланэн кийат. Орва-влак ! вуйлатышэ кунам помыжал- 
шолдыргэн, ш^нышт вэлалт! тэш гын? 
пытэн. Курал-влакым ол-* КОМСОМОЛ

Йаковлэв лумэш колхо- 
зышто шӦр погышылан 
Кислицын шога. Тудо шӧр 
погымаш пашаштэ етаха- 
новла ышта. Сандэнэ Ан- 
дрэйэвкэ, ӱй зовод дирзк- 
ций тудым пӧлэклэн ильэ. 
Колхоз вуйлатышэ ГрэбньЭв 
Кислициныи еай паша- 
лан прэмий налмьшым ко- 
лын да шӧр шупшыкташ 
колхоз гыч имньымат иуэн 
огыл. Сэдыгэ етахановла 
паша ыштышэ Кислицын- 
лан полшышаш годым то- 
рэшлӓнэн. СМИРНОВ

В ӱ д  ш а в ь ш з  
о з ь ш  м о п о  тӱ е а н

—Мый вӱдым чылажэ 
20 гэктар шыдаҥэш ша- 
выктышым, шавымэ дэч 
вара кок-кум кэчэ вэл 
эртыш, мийэн ончышы- 
мат шыдаҥ вӱд шавыды- 
мэ шыдаҥ дэч 4-5 сан
тимэтр кушкын, еай 
ужаргэн шога. Озымэш 
вӱд шавымаш куго пай- 
дам пуа, ывдэ мый ыш- 
кэ шинчам дэн ужьш, 
еадылан ындэ кажаэ кэ- 
чын вӱдым шавыктэм— 
тыгэ Брӱховко йал ео- 
вэт „ Зарьа“ колхоз вуй 
латышэ Шалайэв йолташ 
ойла.

Моло колхоз-влакыш- 
тэ гын, ты пашам тачэ 
мартаг огыт аклэ. Тэвэ 
Йылыш, Кэмэй, Мишкан, 
Накарьак, Нагрэгдин, 
Нэргэ да Козаш йал со 
вэт кӧргӧ колхоз-влак- 
ыштэ вӱдым ик гэкта- 
рэшат шавэн огыт ул 
Районыштына чылажэ 
3150 гэ^тарэш вӱд ша 
валтшаш гын, ийувьын 
20-жлан 300 гэктарэш 
вэлэ шавалтын. /

Паша пушкыдо, вӱд 
шавымаш пашам кажаэ 
колхӧзышто поена план 
почэш к э ч ы н  намийыман. 
Кӱкшӧ шу^но

Чодра йамдылы 
маш кӱрлын
Башсовнарком да сады- 

гак Мишкан РИК-ын, 
ВКП(б) райкомын чодра 
йамдылымэ нэргэн лукмо 
пунчалжым йал еовэт да 
колхоз вуйлат ышэ-влак- 
илышыш пушкыдын пӱр- 
тат. Тачсэ кэчылан 2-шо 
квартал чодра йамдылымэ 
план кӱрлын.

Тэвэ. Ардаш йал еовэт, 
„Волгыдо* колхоз чодра 
йамдылымашыш мийэнат 
тошкалын огыл. Пайтара йал 
еовэт „Красный Кльуч,, 
колхозын колхозникышт- 
влак мийэныт гынат, бри
гадир укэ дэн пагытым 
йаралан эртарат. \ 

Тугак моло колхоз-вла- 
кат чодра пашаш бригадэ- 
влакым колтыдэ поена, 
йэҥ-влакым гына колтат.

Чодра йамдылымаш па- 
шаштэ улшо кӱрылт ыш- 
лан тӱеӓш ок лий. Кажнэ 
колхоз вуйлатышэ чодра 
пашаш поена бригадэ-вла- 
кым кызытакколтэн, чодра 
йамдылымаш планым тэмаш 
тийчш. Йал еовэт цуйла- 
тышэ-влак ты пашан кузэ 
шукталтмыжым 'тэкшыраш 
тийыш улыт.

АСАЙЭВ

Пожарнэ имньэ дэн 
унала ноштыт
„Кызыл Йул“ колхоз члэн 

Апсальамов Мэҥгалэ пожар- 
нэ еарайыштэ шогышо им-

Ошньым ныгӧдэчат йодтэ 
лэктыш' Памаш йалыш унала кич-

вэрч кучэдалмашгэ вӱд!КЭН кайэн- А ПОЖирнэ Г ^ л „оттто ! шинам, пожар лиймэ еӱрэ-шавымаш куго паша, тыштэ коч ЫШкэ шӱдырэн
тыдым ик йэҥат мон-|кайЭ.
даш тийыш огыл. 1 Пожарник БАЙРАМОВ

/
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Выпускник—отличник-влак 
совэшаньэ

ИЙуньын 18-жзМишкан р-н 
Г1ьлэ Кыдалат Школьчитӧ 
тунэм лэкшэ отличник-влак- 
ын совэшаньышт эртаралтэ. 
Совэшаньыш чылажэ 150 
нарэ отличник-влак ногы- ! 
нышт.

Совэшаньын ончышаш 
пашажэ: тунэм лзкмэ па
шам итоглымаш да Пэлэ 
Кыдалаш Школышто окэн | 
лэкшэ-влакым тунзмаш 
колтымо нэргэн лийэ.

Школышто тунэм лэкшэ- 
влак кӧргыштӧ кажныштыг, 
тунэмаш каймэ нэргэн ой

шолэш, кажнышт тунзмаш 
кайаш шонат. Йужышт 
пэдагогичгскэ т^хникумыш 
тунэмаш кайнэшт, йу^сыщт 

эдтэхн и ку мыш, войэннэ 
школыш, тулэч моло шко- 
лмпкат кӓйаш шонышо- 
влак уло. Кажнэ выпуск
ник—отличник-влак ышкэ 
шонымыштым совэшакьэ 
ончылан. лэкт^н, лэктын 
ойлышт да иктф ат моло 
школыш тунэмаш кайыдэ 
огына код—манын совз- 
шаньэ ончылан мутым 
пуыч.

Большэвик пэчать ӱмбак иид дэн 
шушо-вгшкым пэҥгыдын муг 

кучымашкэ

Мый лэйтэнант лийам
(Шэротобитов, Пэгропавловск Пэлэ Ко. далаш Школ гыч)

Мый Пэтропавлӧвск 
Пэлэ Кыдалаш Школышго 
тунэмшэ улам. Мэмнен 
школ кодшо ий гына по- 
чылтмо дэн, тунэммаш па- 
шаштэ шуко гыка ситыды- 
маш-влак лийыч, тунзма- 
шат нэлырак лийэ. Тугэ 
гынат, мэ ты нэлылык-влак^ 

лан тусышна. 7 классыштэ’

тунэмшэ ырвэзз-влак шукы 
жо „отлично “ отмэткэ дэ- 
нэ тунзм лэктыч. Мый ыш- 
кэ чыла прэдмэт д^нат „от 

! лично1* тукэмым. ВЛКСМ 
'райком мыйым войэннэ 
I школыш тунзмаш кайаш 
'ыштыш, мый ты школ-ш
■ йывыртзн кайчм да ЛЭЙ. 
Т1НАНТ ЛИЙАМ—шонзм

,отлично“ да „хорош о” дэн тунэмым
(Абдӱлма;; о в Чорай Пэлэ Кыдалаш Школ гыч)

Мый тэнэйэ Чорай Пэлэ 
Кыдалаш Школын 7-шэ клас- 
сыштэ тунэм лэктым, ЕИЧ 
„отличнэ" да луатик „хоро
шо14 отмэткь-м кальым. Ын- 
дэ адакат тунэмаш шонзм 
да пэдагогичэский тэкни - 
кумыш тунэмаш кайэм. 
Молан пэдтэхникумш, моло 

вэрэ огыл манмэ годым, 
мый ышкэ тыгэ шонэм. Со- 
вэт элын туныктышыжо 
манмэ лӱмым кумалаш ты-

ПАГЫТЫМ МИНУТ дэн 
ПӦЛЭН ТУНЭМЫМ

СБабичэва, Шадэ Пэлэ Кыда- 
лаш Школ гыч)

Мый Куго Шадэ Пэлэ 
Кыдалаш Школышто тунз- 
мым. Т ы жапыштак шко- 
лышто учком, комсомол по
литик тунэммаш дэн про
пагандист, л нйын ыштышым. 
Тунзмаш нэлгшрак тольо, 
чыла пашамат тунэммашы- 
мат тӧр намийаш вэрзштэ. 
Тугэ гынат, мый тунэммаш- 
тэ вараш ышым код, пагы- 
тым минут дэн пӧлэн ту- 
нэммэ дэн, чыла прэдмэт 
дэнат сай тунзм лэктым.

дэ куго рыскал. Мый ындэ 
партийындатудын онжо 
Сталин йолташын туныкты- 
шо вэрч ойгыртымыштым 
рас уҥлышым А й^лыштэ 
вэт кызыт туныктышо пэш 
кӱлэш, школ-влак ий гыч 
ийын артат. Садылан мый 
пэдагог лийаш тунэмам да
Пэлэ Кыдалаш Школым ҥа 
тарэн лэкшэ влакымат ыш- 
кэ почэшэм ужам.

Кут ийаш Ваньа 
скрипкам шокта

^  „8 Март“ мколхоз члэн 
Йанбатыров Йаныбэк эргы- 
жэ Ваньа кут ийаш улэ*ш. 
Тудо скрипка шокташ пэш 
уста. Могаҥ гына сэм ын- 
жэ лий, мурмо сэмымат, 
куштымо сэмымат, рушлат 
шокта.

Кугэм шуэш г ын, пэш 
сай гына екр т к а з  э лий- 
шаш, са4Ын гына тунык\ 
тымо да полшымо кӰлэш.

БАЙБАТЫРОВ

Шошо ага в^дымЬ жа- 
пыштэ, пар куралмз годым, 
йатыр колхозышто колхоз 
пырдыж газэт-влак ышкэ 
жапыштыжэ лэктын шо- 
гышт. Кол^озышто етаха- 
новла паша ыштышэ-вла- 
кын паша мэтодыштым 
колхоз маееэ коклаш ша- 
раш пырдыж газзт-влак 
кугын полшышт. Вэс мо- 
гырым колхоз пырдыж 
газэт-влак колхозышто 
пашам тормызлаш, кол
хоз пого шаЛаташ тыршы- 
шэ-влак ваштарэш вийын 
кучэдал шогышт да вий- 
ын кучэдалыт. Колхозыш- 
то врэдитьлкшэ-влак пыр- 
дыж газэт коч чот почкал- 
тыч. Колхоз пырдыж га- 
зэт-влак, колхоз производ- 
етвэннэ план тэмымаштэ, 
паша дисциплин пэҥгыдэм- 
дымаштэ тӱҥ взрым на- 
лын шогат.

Тугэ гынат, большэвик 
пэчать улшр колхоз пыр- 
дыж газэт * мбак тушман- 
ла х>нчышо, кид дэкэ 
шушо укэ огыл, уло. Тэ- 
вэ — „Йаҥа Турмыш“ кол- 
хозышго Садыков на

ша ш нымо причин дэч 
поена лэктымылан газэтэш 
вэрэштынат, тудо газэт- 
ым кушкэдын. „Пэлэ- 
дыш** колхозышто Аплайэ- 
ва Мэҥсылэ пырдыж гӓзэ- 
тым кушкэт шолэн. „Кы
зыл йул “ колхозышто 
колхоз члэн-влак—Шайбак, 
Мэҥалтэн Камалий курал- 
маштэ еындымэ пашам 
ыштымыштлап „Курал шэ “ 
лӱман пырдыж газэтэш 
еэралтинатат, кушкэдчныт. 
Тыдлэч ончылтэнат еэдэ 
колхоз вуйлатыш-» Камалт- 
динов Дэльмук 2-шо но
мы ран „Куралшэ1* газэтым 
кушкэдэ. Ты кэргэн мат - 
риал прокуратурышкат 
пуалтат, —РИК прэзидум- 
ыш ончаш —манын р ’дак- 
ЦЫШ МӦҤ ЭШ ПӦрыЛТЫШ.
А РИК прэзидиумышто 
тачэ март кат тэкшырал- 

| тын, огыл.
I Больш вик пэчать ӱмбак 
кид дш шушо тушмаҥ 
влак ;ан эрыкым пуман 
-огыл, нуным кызытак 
'пэҥг^дэ мут кучымашкэ 
шукташ.

ВАСИЛЬЙЭВ

80 ДЯ 800
Райсойузын отчот дэн 

еайлымаш погынымаштэ 
райсойузын рэвиз комис- 
ыжэ, бухгалтэр Шишлов 
80 тэҥгэм 800 тэҥгэ ыш
тэн еэрэн—манын погы- 
нымаш ончылан увэрта- 
рыш.

Шишловын ты еындымэ 
пашажлан рэвиз комисэ 
могырым могай йӧн ыщ- 
талтын гын, газэт коч 
увзрым вучэм. УЖ Ш О

Учотшат; омсажӓт укэ
„Волгыдо1* колхоз копэ- 

рацэ коч кугыжанышлан 
чылажэ 1500 цэнтнзр кин- 
дым ужалыш. Ты киндэ 
Чорай йалПО коч ужалал- 
тэ. Тугэ гынатды ужалымэ 
киндылан тачэ мартэ рае- 
чот ышталт пытзн огыл, 
2000 тэҥгэ лышкэ налшашы» 
жэ уло.

Молан океа налылт пы- 
тэн огыл? Тыдын причинжэ 
иктэ вэлэ. Колхоз ечэтовод 
Шамшитов Андрэй копэ- 
рацэ гыч муннар оксанал- 
мым ок шинчэ да йалПО- 
жат муннар цэнтнзрлан тӱ- 
лышашыжэ учотшо укэ. 
Сандэнэ тачэ мартэ океа- 
жат кал^лтын огыл.

„Волгыдо“ колхоз вуйла- 
т  ышэ ТЫНБУЛАЙЭВ

корно ыштымаш лу кэчаш
Башсовнарком 20-шо ийунь кым огыт колто, кок—кум 
гыч 1-шэ ийуль мартэн йэҥлэн вэлэ ь*штат.
етахановла корно ыштымэ 
лу кэчашым увэртарыш. Ты 
лу кэчашыштэ мзмнан рай- 
онат етахановла корно 
ыштымашиш ушныш.

„Путиловэц** колхоз 
корн о ышташ поена бри- 
гадэ дэн лэктын, етахановла 
нормыштым эртарэн 150 
процэнтыш шуктэн ыштат.

Урйадэ па Йанагуш йал 
еовэт кӧргӧ колхоз-влак 
корчо ыштымашым кӱлэш- 
лан чотлыдымышт дэҥ, 
корно паншш бригадэ-вла-

КУТЛУМЭТОВ
** *

, Кӱрзэ йал еодз^тыштат 
корно пашам ышташ кӱ- 
лэшын пижм'аш укэ. Йал 
еовэт вуйлатышэ Исакба- 
ЙЭВ Исай ышкэт озан-вла 
кым корно пашаш колтыдэ 
кэлшэн ила.

Корно ыштымаш ты йал 
еовэтыштэ пушкыдо. Кол- 
хоз-влакат паша вийым 
еитышын колтэн огытул.

КОЛХОЗНИК.

Вӱдымашкэ вӱд шавыдымаш, 
шурно лэктышым волтымаш

ПошКырт хэспублик рни* 28, Туймаза 35. 
мландэ паша комисари-1 Рэспубликын ончып 
атын данныйжэ почэш районышт-влакат — вӱд 
ийуньын 15-жлан вӱды- шевымэ планым тэмыш- 
машгэ вӱдым улыжат ва-мавыамокганышаш- 
26 район вэлэ шаваш лыд огыт ул; Давлэкан 
тӱҥалын да чылажэ район 870 гэктарэш 
6702 га пырчан культу- шавэн планжым 23 про- 
рэш да 2724 гэктар цэнтяан •гэмэн, Дӧрты* 
пакчаш шавалтын, план льӧ 734 гэктарэш ша- 
улыжаг 6,7 процэитлан вэн, планым 20 процэнт- 
тэмалтык. |лан тӓмэн.

Районлаштэ вӱды- Орсшэньэ (вӱд ша- 
машкэ вӱд шавымаш'вымаш) планым улыжат 
паша тӱеыдымаш эр^ын ' Кырмыс^алэ район 
шарлз. Б зовйаз район, кэлэ 104,4 процэнтлан 
37 гаш шавзлтын манын тэмэн, чылажэ 1597 
евэлэньым пуэн, Калтаса гэктарэш вудым шавэн. 
район 18 гэкгар, Карай-
дэль 52 гэктар, Топо- Баш ТАСС

ПАР ОБРАБОТӒТЬЛЫМДШЫМ ВИИАҤДАШ
Пошкырт рэепубли- ул ла Красно-Камск ра- 

кыштэ пар куратмеш пы-! йон-вяак еай эртарат. 
таралтэш. 15-шо яйунь- Йанауд—85 процэнт, 
лач (еовхоз-влак дэч пое Красно-Камсгс—75 про- 
на) 843411 гэктар, альэ | цэнт обработатьлэаыт. 
планым ончымо годым,'Шуко районлаштэ кул-
95,8 процэнтлан пар ку 
ралалтыя. Улыжат йӱд 
йымал райоялаштэ гына
куралшаш уло.

Тугэ гьг’ат, пар обра- 
ботатьлымзш-тырмалы- 
маш, култивацым эрта-

БАШКИРИЙЫШТЭ

У скважин пашан 
ышта

Киров лӱмэш ИшкМбай 
нзфтэ промыслаштэ 228 
номыран буровой ыштэн 
шукталтыя. Ты скважин 
план почэш 75 кэчыштэ 
ыштэн шукталтшаш гын, 
етахановла ыштэн у нор
мам тэмымэ почэш 48 
кэчыштэ ыштэн шуктал- 
тын.

Кызыт 228 номыран 
скважин еуткалан 240 тонн 
нэфтьым пуа. Баш ТАСС

чай лукмаш
Грузийысэ чай фабрик 

влак паща ыштымэ икымы- 
шэ тылзыштыжэ 469 тонн 
чайым луктыныт. Чылажэ 
ты ийыштэ элна 4567 тонн 
кукшӧ качзстван Грузин 
чайым налэш. БашТАСС.

тивацэ эртаралтын огыл 
эртаралтэш гыват, пуш- 
кыдын эрта.

БашТАСС

МОДЫН КАЛЫНЫТ
__  _ г . „  Курск облае гыч Василэн

рымаш,"пушКыдын мийа. !ко> Чэльабинск гыч Ильйа
-г к» . П оп ттш и  Опттт атт п гу пайпгт
1эовоы трэг  култива- 

146371ци улыжаг 
гэктарэшальэ 17,3 про- 
цэнт кумдыкышто эрта- 
рымэ. Ты пашам Йана-

Пзршин, Оршанск район 
гыч Буховэц осоавиахимын 
Ю-шо лотзрзй билэтшэдэн 
заграничнэ путэшзствийым 
модын налыныт.

БашТАСС

КОЛХОЗ гыч 
ЛУКТЫЛТЫЧ

„За сталинский** колхоз 
члэн Саликов Стапан кол- 
хозыш пурымыжо годсж 
пашашкэ лодырланэн кош- 
то. Пашалан каласымз го- 
дым пӦрт коклашкэ да кӱ- 
вар йымалан шылын код- 
мыжат шуко лийэ.

Саликов дэн пырльа 
Илинбайэв Иликбай дэн 
Валитов Шагий влакат па- 
шаш лэктэ кулак мутым 
шаркалэн, икымышэ брига- 
дыштэ паша дисциплиным 
пудыртыльыч. Садылан йал 
озанлык арт-льын уставшэ 

^войнча колхоз чумыр погы- 
нымашэш Саликовым, Илин- 
байэвым да Валитовым кол- 

.хоз гычлукташпунчальыч.
БАЙМЭТОВ

| Отв. рэд Н. Прокопьев
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