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„Путиловэц"
К О Л Х О З Ы Н затьла. Тугэ
гынат, альэ
чуму р иогынымашыжэ у пашаштыпа еит ыд ымашнакопституцо пройэктым, пэщ влак шӱко да ты пашам
Г а зэ т ан:
куго куанымаш дэнэ лон- шуктымаштэ йӱштыи онАдрес:
БАССР,
ВКП(б) Мишкак Райкомын да РИК-ын органаэ
и к ийлан 5 т э н г гэ ,
чыльо.
дер. Мишкино.
чэна. Пашаштэ дисциплин'
6 т ы л э ы л а н 3 т.
ВИЧ КЭЧЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ
-—Кузэ от куанэ, «иӧра- пущкыдо да озадымылык
— ^ -------- . .... -...— - ^
тымэ
шэргэакан
Сталин вуйлапа. Тыдлап лийын 3йолТаш вуйлатымэ
дэнэ шо бригадыштэ кок имньэ
лукмо
коиституцо, ожео йолым тугышт, кызыт марилышнам
июналтэи
он- тэ 15 гэктар нарэ такыр
чымо годым, йӱт омэшнат куралшашна уло.Тулэч моло
Ийульыа 5-жэ Ардаш конч ыдымо,шэмэр кӓлыкын еитыдымаш иашана-влакат
йал еовэт „Радио“ кол илышыжым культураҥдаш, уло. Тэвэ тыгай еитыдыхозын члэнжэ, пасу па- вэсэлаҥдаш вэрч ыштымэ машнам вожгэ тэргэн лукССР Ушзм Рӱдӧ Испол- кугыжанышлан зайом . К р е 
конституцо,
Социализым мо дэн, озанлык пашанам
Тыдэ шаштэ етахановла пашам илышым тӱзымӧ годым, кӱ- еай ыштымэ дэн
к и т р л ь н э Комитэт д=н Ка- дит шулдэш толэщ.
С овэт
лык Комисар влак Совьтын тэҥгэм' умбакыжым пэҥгы- ыштыгаэ Самвийэв Са мылнам нӧлтэн шогышо Ушэмын
тӱҥ
законжо
кокымышо вич ийын (ны- дзмда. Тошто зайом вла- дий К о к ы м ы ш о вич и й - историчэскэ докумэнт ты- улшо у конституцо пройэклымышэ ий лукмо) кугы- кым у дэнэ вашталтымы- ын (4-шэ ий лукмо) дэ— маныч погынымашыш тым ваш лийаш
тийыш
жаныш кӧргысӧ зайом да лан кӦра, зайом кучышо
толшо колхозник-влак.
улына— маньэ тудо.
кугыжаныш
кӧргыеӧ
оччылтэн
лукмо кугыжа- влакым обслуживатьлымаш
Тудын пӧчэш
Исайэва
зайомлан 70 тэҥгэлан , Конституцын иройэктшым
ныш кергыеӧ зайом влак еайэмэш.
(лончылмо дэч вара, тудым йолташ,— 122
етатйаштэ
Шэмэр влакын кугыжа- еэрялтэ
да
еадэшзк (йӧплэн да пагга куатым ӱдрамаш-влаклан, пӱтынь
конвэрсий (вашталтымаш)
нэргэн лукмо нунчалышт, нышлан к "сын пумо ок- пытарэн тӱлыш—Ьайэм ! адакат вийаҥдышаш вэрч озаллык, кугыжаныш, куль
ончыкэшлан
социалист еашт элын озанлакшэ дэн нэргэн Салий тыгэ ман : п1уко колхозник-влак лэк- тур дэн обшэствэннэ по
строитэльствым
адакат культуржым нӧлтымо палитик илышышт)
права
эш—мый
кугыжаныш ■тын, лэктын ойлышт.
кумдан шарышашлан да Со шалан кайа. Тыдым нуно
Пэрвойак
Йанбатыров
п
ӧ
р
й
э
ҥ
д
э н
годымат
вэт Ушзмын эл аралымаш ышкэ влакат раш палат. погым чыла
йолташ— у
конституцо тӦрак пуалтзш— манын онпашажым вийаҥдышашлан, -Но тугэ гынат, районыш- йаллан пӧрвой тӱлэм, мэмнан илщинам улан да чыктымо. М ы й тыдлан иупёш куго важнэ политичэс тыва кокымышо вич ийын зайомлапат
ончылтэн культуран ышташ кэлышта т^рӓкат куанэм. Мэ тыдын
(нылымышэ ий лукмо) ку- еэралтам—тыдэ
кэ. докумэнт улэш.
в э т рэн лукмо. Конституцышто дэн пайдаланэн моиташ
Комунист партий дэн ССР гыжаныш кӧргыеӧ зайомышкэнан
социалист шэмэр калыкым оослужи- I тийыш улына— манын ышУшэм кӧргыео калык вла- лан подпискым эртарымаш
ватьлаш лудмо
пӧрт да .кэ мутшым ко ш арты Ш 'тупушкыдын
мийа. 8 с роитэльсгвым пэнгы- моло тӱрлӧ канаш к у л э ш 1до
кын пагалымэ йолташышт, пэш
да
120 етатйаштэ
онышт Сталин
йолташ ийульлан район мучко ӱлы домда—
йӧным илышыш
пурташ ончыктымым
еаламлэн
вуйлатымэ
почэш, класс леат зайомлан подписгэ эрСадэ каеьак Ардаш правам пузн шогат. Ты- ойлыш. Тыдлэч вара, Акутушман ваштарэш, контр- тарымаш 52,7 процэнтыш йал еовэт Пӧклэйдэ йал- дым мый калаеэн мошты- зин, Ишкузин, Изил аио в,
рэвольуцион троцкист-зи- в^лэ пуын. Поена йал * ео- лан отаэтствэннэ члэн ды.мо куанымаш дэнэ йӧп- Байрашэва
йолташ—влак
новйэвск пудырго вашта- вэт—Мавльут 15 процэытлэм.
!
лэктЫн,
лэктыи
ойлышт.
рэш, тугак чыла
тӱрлӧ лан, Наг рэтдин— 20 про- ЗайнутдиНов Сайфутдин
| Колхоз чумыр погыныАдак
131
етатйаштэ,
оппортунист влак вашта- цэнтлан, Курзэ— 40 процэнт ышкэт озан, зайомлан
ССР Ушзмьш кажнэ граж- маш конституцо иройэктым
рэш пэш чот кучэдал то- лан в^лэ эртарэныт.
100 тэҥгэлан еэралтэ даниНжэ
бригадыштэ угыч
обшэствэннэ еоциа кажнэ
Зайом
подпискым еай да 40 тэҥгэжым еадэлын, шэмэр влак социализм
л о н ч у л лэкташ пунчалъэ.
лис
собств^ннысым
араыштымэ пашаштэ пэш ку- эртарышэ йал еовэт, кол
шак тӱлыш.
лаш да пэҥгыдэмдаш обӓИШ КУЗИН
го
еэҥь машь'ш шуыч.
хоз да поена колхозник
“"♦вЭв
4®—
——
Куатлэ
индустрийын, влакат
уло. К уго-Соказа
т “ ичӓмбаллан шолдӹра у л - нал
еовэт—99
проект,
Щ®
шо машинаҥшэ совхоз дэн К уж н ур —95
процэнтлан
Коза
погынымашкэ йа. Вэт чылалайда раш. гат—манын ончыктымо.
колхоз влакан элна, ик еэ- подпискым эртарышт.
ошкылмыж
годым—ын- Ш уко жап огыл, ССР Ты строитэльствэ влак
ҥымаш гыч вэеышкэ пэҥ„Радио“
колхоз
члэн,
гыдын, ишанэн ошкыл ка- Ардаш йал еовэт, етаха- дэ зайомлан ом еэралт, Ушэмын т у ҥ
законжо ышташ, клуб, канымэ
йа. Оласэ дэн йаллаеэ шэ- новла паша ыштышэ Сам- Iтэвые могай ий гэчэ 5 глщ<? у КО ЕС ТИТуДО про пӧрт, йоча йаелэ влак
мэр влак ышкэ кидышт иийэв Салий 70 тэҥгэакаш ! аламан шога, трудодэньйэктшым, шэмэр калы- адакаг шукырак почшаш
дэнэ, ышнэ
срэдствашт зайомлан 100 процэнт тӱлан
ала
киндэ
вочшаш,
кын йӧратымэ, Стадии лан,мэ еовэт кугыжаныш
дэнэ, ёрдыж гыч нымогай лэн пытарыш. Ардаш йал
йолташ вӱйлатымэ дэн лан океам кӱеьш пуэн,
ала
укэ,—манун
кӧргыж
полышым налд®, еоциализ- еовэтын ПӦклэндэ йалье»
мын куго еуртшым чоҥат, отвэт ч л э н ж э 100 тэҥгэа- дэнэ пэҥгыдэмдэн шын- лукмо. Кӧпституцын 118 полшэн шогыман. Совэт
нӧлтат.
каш зайомлан подпискым дыш. Клубыш
толын статй8ппэ, ССР Ушэм кугыжаныш малана вэрч
Мэмнан социалист кугы- ыштыш да 40 тэҥгэжым пурмыж годым, погы- граждан
вйакш э
па шэмэр калыкын илышыжаныш срэдствым кок тӰр еадэшак тулыш. „Болыиз- нымаш тӱҥалын идьэ. шам ышташ—гарантиро- жым еӓйэмдаш, культуло источник гыч коштал вик“ колхоз члэн, Мишкан Изырак кап-кылан, куваннэ да п а ш а ыш- раҥдаш
тырша—тыдэ
шога. Пэрвой эн туҥжо— йал еовэт, Каныбэков Саӱпан туныктышо тымылан шукылык да фачт огыл мо?
социалист промышлэнныс, лэк дэн И ш ки н ин Ишмурза дыр
транспорт, йал озанлык, та- еэралтшынак кажнышт 50 ӱдыр, чарга1йӱкшо дэн качэетвэ чот дэн пашаФакт, факт кычшра-,
вар еавуртыш накоплэньэ. тэтггэ дэн тӱлышт да Иш- — Комунисг партий да дарым
налаш праван
льыч— к о л х о з в и к вяак.
Кокымышо источникшэ— булдин Ишбулат 20 тэҥгэм тудын
онжо
Сталин улыда—маяын ончыктыТыгай мут еовуртыш
срэдствэ
да
социалист тӱлыш.
Зайом подписным эрта- йолташ вуйлатымэ по- мо. Шоналтэн ончыза! Козан еаҥгажым
куго
строитэл^ст вым вийаҥдашзаводиа- Ожно мэ пашам ыштылан/ фиианеэ пашам пэҥгы- рымаштэ тэвэ ты ончыл чэш, фабрик,
шувын
дэн
пӓрэн;
колкэчы лэт,
кэчын мыдан шукылык, качэедэмдышашлан лукмо кугы- йал еовэт-влак, колхозник- влак
тымо
гай,
вэе
тӱрло
акы-.
жаныш кӧргыеӧ ; зайом коч влак, моло йал еовэт, кол кушкыт, колхоз ва-вла а твэ чот дэн пашадарым
лым пуртыш.
хоз, колхозник, колхознипуршо ыакоплэньэ.
кэчылэч, кэчын пэҥгы- н а л ы н н а о мо?
Погынымаш
почэш,
Мэмнан кугыжаныш за- ца-влаклаи примэр лийман. дэмыт,
колхоз маееэ Ныгунамат укэ. Йорлыйал
еовэт-влакат
колхозник влак тавалайом шараш кумда млесэ Моло
ышкэжак пэш чот полшэн нунын еэмын зайом под коклаштэ культур паша, рак йэҥжэ, пойанлан, еэн, ӱетэл йыр еэралташ
шога, зайомым массэ кӱ- писным кучы к С рОКЫ Ш Т О тазалык гралымаш паша мӱшкыряа ток лийжз— погынышт. Козат он оныштэн, орлашога манын
мыл нӧлтьн ваш лийяш, эртаршаш вэрч тыршыман. кумдан шарлэн
чыч толын кычкыральэ
кӱм ^л нӧлтын налэш. Тыманын, погынымаш ӱ е - ныш!'. Пашадаржэ нымоеэрэ шӱдым! ӱдрамашОКСАМ
ТӰЛЫШТ
гай эл тӱнчамбалнэ Х овэт
тэл
воктэн шог^лын иарат укэ ильэ. Кызыт лан вичлэ да ышкальэм
эл дэч моло иктат укэ. Кы
„Болыиэвик11 колхоз члэн уҥлавдара.
кажнэ граждан
паша
зыт еовэт кугыжаныш завичлэ.
влак у зайом лукмо нэргэн
ыштымын
шукылык
дэа
йомым витьлэ милийон йэҥ
Погынымаш гыч пор
—Эй, эй мый тыдым
пунчалым куанымаш дэыэ
да качэствылан кӧра па
кучэн шога.
,
ты
л
мыж годым, Коза гэваш.
лийыч.
*
ышкат
шинчэм,
мом
ӧйУ зайом кокым кш о
виКолхоз чумыр поГыны- лышташыжэ, мэ еокыр ша дарым налаш правая ройла оҥ кадыртэы ошчийашлыкым
нылымышэ
улэш. Образованьым на
маш эртармэ дэч вара кажкылэ ш.
огына ул вэг, 'ужына,
ийжын социалист етроинэ колхозник у зайомлан
лашат
мылана права путэльствыжым фицансиро-;
—Мыйын шӱдӧ тэҥеэралтыч да Канбэков Са- колына, шоналга, Коза. алгын,
канымэ пӧрт, гэмат шэмэр^ калыкын
ватьлаш 4 милйард тэҥгэм (
лэк,
Ишкинин Ишмурза,
— Зайом
мэмнан клуб - влакым ш у к о кӱльтур илышыжым еапуа. Тыдлэч поена, прави- еэралтшынак 50 тэнгэ дэн
тэльствэ ончыч лукмо за-(
куштулэмда, пӧчэдымэ— чыла тыдэ йэмдаш полшыжо манын
да Ишбулдин Ишбулат 20 илышнам
йом облигацэ влакым у за-)
тэҥгэм, чылажэ 120 тэвтэ культур строитэльсгвы- граждан—влаклан канаш мӧҥгышкыжо пурыш.
йом дэнэ вашталташ (к о н -1
океам тӱлышт.
лан да эл аралымаш па пуымо правам илышыш
вэрсийкм ышташ) пунча - 1
•
'
Ш УМ БА
шам
пэҥгыдэмдаш ка- пурташ рӧным пуэн шо^
САЛИКАЙЭВ
лын. Вашталтымылан кСра,

У зайомлан подписка
ыштымашьш вашкэ гыч
шуктэна

№ 35 (426)

Сэралтшынак
тӱлышт

1936 ий Ю-шо ийзгль № 35 (426)

Культуран

илыш

м
2-шо могыр

„Комун Корно“

вэрч

ВЛКСМ райком
плэнум

совэт

УШЭМЫШТЭ

ма влакыштэ нымогай йӓм
»>
укэ. Тыгай обшэжитийыштэ , п п т . _ . .
культурлын
канаш огэш ' ВЛКСМ обкомын ииунь- !
л„й.
'
| ын 22-жо лиишэ бурожын
Т у га км о л о илымэ сурт пУнчалмутш о почэш, 13-шо. Диэпропэтровсн 4. Д н э -, ЧЕстван шурным сдаватьвлакыштат эрэлыкым ситы- ииульышто ВЛКСМ Миш- пропэтровскык
элэватор-1лыш да тыдлэч поена МТС
шын-шындалтын огыл. Са- кан Райкомчн
очэрэднэ ышкыжо 100 тӱжэм цэнтнэр (натурплатылан 500 цэнтнэу киндэ едаватьлалтын. Об- * рым пуо. Колхозышто ик
дылан вэрч мэ чыла паша плэнумжо эртаралтэш
лаеыштэ 10 колхоз к у г к - гэктар гич 22 цэнтнэр шур
йэҥ влак илымэ вэрышкы-!
Плэнумын пашажэ:
налыныт.
на д а учрэждэньышкынат Х1-шэ областнэ комео- жанышлан шыдаҥ пушаШ (но лэктышым
эрэлыкым— культур тӱеым мол конфэрэнцын да 1-шэ планыштым тэмышт. П эр-1Кызыт колхозышто пэрвой
пурташ тийыш улына да Всэбашкирскии
национал- войак
„Зара“
колхоз^трэт натуравансым пуэдырайон) шыМишкан РИК-ын 1936 ий кэ УДыр-рвэзэ-влак ейэз- (Мэлитопоск
28 апрэльыштэ, Калыкын. дын’ ^ДыР'Рвэзэ‘ влак кок- даҥ пушаш п л а т м тзмыш маш мийа Да ик трудоденьтазалыкшым аралымэ нэр- л асэ паша нэргэн лукмо 1.800 цэнтцэр кӱкшӧ к а -л а н 5 кило дэнэпуэдат.
шукталтмэ
*
*
гэн лукмо пунчалмутшым рэшэньэ-влак
нэргэн.
.
илышыш чэелын пурть’ман.
2. Грамотдымо да шагал
ОМСК, 4. Областььтн годсэк йӱр лийын шогьг
грамотан
рвэзэ-влак
ту- кэчывал могырысо ра мылан шурҥо влак вуйныктымаш
паша
миймэ
Культур паша
йон пасу влакыштэ ийу- ым луктын шыркаҥанэргэн лийыт.
мондглтын
Ты плэнумыш районыео льын 4 дэн 5-жэ йӱр шат тӱҥалыныт.
плэнум
члэн-влак йӱрмӧ дэч вара шурно- Ты район-влак шурно
Ардаш йал еовэт пэлэн чыла
ӱжылтыт
да
кажнэ
пэр- влакын
еайэмыштым погэстармашым авгуетулшо лудмо пӧрт вуйлатывичнэ комсомол организа- вучал гэш.
шылан
Тимирашэв
Ибытай
ын вуйыштыжо тӱҥалыт
„Путиловэц“
колхоз
тыр,
комитэт • еэкрэтар
Комбайн-влдкым поена
Пайтара йал еовэт) йал шога. Тугэ гынат, тудо влак толаш тийыш.
ЙӱД
йымал
могыр
участкэ-влакэш пэҥгыозанлык артэльын сталин маееэ коклаштэ нымогай
ский уставшын „ К “ пункт- культур пашам ок намийэ. Иалкор еэрыш почэш район-влакыштэ шошым дэмдэн пытаралтын.
еай гына драм
ышто „колхоз члэн-влак- Шыжым
кр
уж
о
к
организоватьлал„Комун Корно“ газэт рэын культурыштым 'ИӦЛТЭН
х
НОТ ЭЛЛАШ ТЭ
тын
ильат,
кызыт
шаланэн
дакцыш
„Волгыдо11 колхоз,
шогаш“ -манын ончыктымыАрдаш йал еовьт, Стаханов
жо илышыш тӱрые пурталт пытэн.
Адак
Тимирашэвак ты ла паша иштышэ Салкайэв
шога. Кызыт колхоз ийунь
йал
еовэтыштэ
писмонос- Санькам коньух влак кыын 19:жэ парикмахэрскийым почо. Парикмахэрски- лан шога. Газэт, журнал рэныт—' М а н ы н е^рыш пуйыш пэрвой кэчыштыжак влакым шаркалмашыжэ укэ рэн ильэ. Ты еэрышым про
30 ийуньышто Жэнэвэш тыш пурмэшкыжэ урэмыштолшо
газэтымат, куратурыш мэрым ышташ
10— 12 колхозник ӱп налык- да
(Швэйцарий)
лига наций тэ улшо калык вийан еошалатыдэ кучэн кийыкта. колтымэк, Прокурор Миташ тольо.
плэнумын
сэссийжэ
почыл- вым кырэи.
лицыш тэкшыраш колталЛига наций плэнум потын.
Сэссийым
почшо
АнВАСИЛИЙ
тын— манын увэртара.
ИШ КУЗИН
глий взе эл кокла паша чылтмо дэч ончыч плэнум
виктарышэ министр Идэн бӱрон засэданьмжэ лийын.
Плэнум
заеэданьышИмньым Т Ы ГЭ арӓлатно. Чэхословак прэзидэнт Бэнэшын плэнум вуйлатышэ тэ Нэгус,ын кутыраш шо„Иошкар Куралшэ“ ко л -( паша гыч каймыжэ нэргэн нымыжо нэргэн йодышым
хозышто имньэ влакым еа- еэрышыжым лудын пуэн.Ва- лончылышт. Вэнгрий дэн
„Йошкар Памаш“
кол-1 тӱйыж вӱльын чомалшынак йын огыт ончо. Тэвэ код- ра тудлан Лига нацийыштэ Швэицарийын дэлэгатышт
хозышто, Пайтара йал со- инчыдь>мь»лык дэн чомажэ шо тэлым ви.ча гычак ик шуко ий годым' пашам ыш- Нэгусын кутыршаш ваштавэт,
етаршэ
коньухлан! колыш. Адак плэмэннэ ож- имньым шолышт лэктыч. тымыжлан .еаламлымэ тэ- рэш
ойлышт, но нунын
Шуматбайэв Мурзанай шо-! ым Мишканыш толаш пук- Ты йомшо имньэ вэрч ны- лэграммым колташ тэмлыш. ваштарэш пэш чот Лига
гыш. Тугэ
гынаг,
тудо ! шыдэ, й -ктыдэ кичкэН кол- годэчат мутым ышт кучо. Саламлымэ
тэлэграммэ нацийын гэнэральнэ еэкрэотвэтствэннэ пашаштэ ул-! тэн да пӧртылмыж мӧҥгат
Кызыт ийунь тылзыш- тэкстым да мандат комис- тарьжэ Авэноль (Ирландиэш гынат, ышкэ пашажым ■йӱд воШт йара шогыктыш тэ ик имньэ чомалэн к : рт- еын докладшым пэҥгыдэм- йын дэлэгатшэ) ойлыш. Чычэелын ыш ш укто да кол-! Мурзанайын колхоз мал дымылан вэт врач—практи дымӧҥго Лига нацийын кы- ла пэрвой дэлэгат влакын
хоз имньэ-влак ӱмбак йан-; ӱмбак йанлыкла ончымыж- кант толын ильэ. Тудым зытеэ плэнумжын вуйлаты- правашт ик гай. Нэгус кулыкла ончыш.
|лан, еэдын дэн колхоз уе- колхоз вуйлатышэ поктэн шыжлан
Ван-Зайэландым тырынэжэ гын, тудлан чаАламан
ончымыж
дэн тавым
пудыртымыжлан колтыш да шоҥго кувам (Б^льгий) еайлымэ.
раш ок лий,— маньэ Авэкодхгешн ик вӱльӧ имньы- пэҥгыдэ мут кучымашкэ Кондыш. Шоҥго куважэ чо
Плэнумышко Нэгус (абие- ноль. Тыдэ йодышым онжым кана втдыш пуртзн кодаш.
мам шупшын налмыжэ го- еин импэратор) толын. Ту- чаш вуйлатышылан пуаш
имньын кӦргыжым дын плэнум заеэданьэ пӧр- пунчалмэ.
колтэн,
луктэгэчэ
йУД,
Счэтовод ИакынаХэв дым,
вошт кииыктэн да эрлаж-)
сусыртэн. Садылаи
вэрч
ым лукмӧҥгак колыш. И к
Ианыш тыдэ имньэ колыш.
Колшо
имньэ-влакым
ш м и и О я --------------тойыдымылан
моло имньэ
550 тэҥгзакаш пайдам кодыш
США-штэ
вашкэ лий- кучэдалмэ кумда ик фронвлакат чэрланэн колышт. шаш еайлымаш годым прэ- тыш, шэмэр влакын интэТыгэ 1934 ий дэн 1936 ий
„Комун Корно“ газэтын Ужалымэ ушкалжэ олмэш
зидэнтлан Бра-Уд^рым, ви- рэсышт вэрч кучэдалмаш26 номэрэшыжэМонар йал ; колхоз правлэньэ дэн кэл- мартэ 14 вуй имньэ колыш цэ прэзидэнтлан Фордым кэ, фэрмэр-пашазэ партиКолхоз рэвиз комисат,
ПО-н П нчэр йалыеэ лап -1шэн 200 тэҥгэш прэзан уш
йал еовэт могыпг т м я т т и кандидатыш
выдвигатлаш йым ыштышаш вэрч, маекыштыжэ ужалышэ Шагэйэв кӓлым колхоз фэрмэ гыч
пашам
тэкш ы Д и иялнй Амзрик Сойэднньон Штат еым социализм знамэ иыр
Шакмайын
1500 тэегэаш нальэ. Шакмай 550 тэҥгаш
Йӧным г а л т н м и т Л и
4 “ компартийын ейэздшэ пун- чумырышаш вэрч кучэдалра. тратыж нэргэн еэралтын пайдам кодыш.
ионым ыштымышт укэ, „Э чалы/ СйЭзДЬШ ты д , засэ. машкэ ӱжэш.
ильэ.
Тэвэ тыгэ колхоз ирав-„«.вв....
... 'даньыштыжэ
22
тӱжэм
Шаг йэв Шакмай рает- лэньэ эн пэрвойак раетрат- Сипарат шорым огыт у Тла йэҥ лийын. Ш уко тӱ- ВАШМУТ ПУДЫМЫЛАН
ратыжым тӱлкшашлан 750 чиклан полша.
ПОРЫЛТО
; Жэм
йэҥ залыш
пурэн
„ХОРОШО"
КОЛХОЗНИК
тэҥгэш ушкалжым ужалыш.
Шӧр еипаратэш ойыр- кэртын огыл да выступМэмнан Чорай Пэлэ Кышын, еипарат шар колхоз- лэньэ влакым
урэмыштэ
(никвлакланм ӧҥгэш пӧры л- радио
коч колыштыныт. далаш Школышто тунык, талташ тийыш. Тыдым Ан- (США-штэ пэрвой компар- тышо Салмийанов Сапар
шинчы!дрэйэвка ӱй заводын Ар- тий ейэздын
заеэданьы- тунэмшэ влакын
| дашыеэ ӱмбал п о г ы м о жым радио дэнэ чумыр эл мыштым тэкшырымэ годым
[ пунктшо ок шукто. Ты па- кумдыкэш
пэрэдаватьлз- визымышэ „а“ клаееышт*
„Радио"
колхоз,
Ар- ӱмбалнэ ӱпшалт кийат.
тунэмшэ Алтынбайэв Андаш йал еовэт, еӧенӓ фэрАдак
еӧена
о н ч ы ш о , ша битон укэлык дэн гына иыт.
дрийлан
йодышым пуо. Алмышкэ
колхоз
правлэн Зайнакай еӧеналан н а л м э ок шукталт,
пунктышто
Погынышо влак компармогырым иктатмийэн огэш кок пуд фуражым пазар- улыжат вич битон вэлэ., тийын избиратэльнэ про- тынбайэв йодышлан ваШму
калаеэн ыш кэрт, а
тэкшырэ. Тэвэ сосна он-; ыш луктын ужалыш.
) Ты мартэ паша е э д ы г э граммыжым еайлан
чот- тым
Салмийанов,
журналэш
чышо Аймурзин Зайнакай
Фэрмэ вуйлатышэ— Зай- миймэ дэн „Радио“ колхо- лышт. Моло дэнэ Шэфльа
ееенам аламан ончымыж нуллин Миколка,
к о л х о з ; зын колхозникышт влак еи программыштэ
тыгат ой „хорош о11 отмэткым шынЭСКЭРЫШЭ
дэн лу еӧенӓ игым пуштын рэвиз комисат ты еындымэ^арат шӧрым налдэ шо- лалтзш: „дэмократ правам дыш.
ильэ. Ты еӧена игэ-влак пашам шинчэн шогат гы н -1гышт. Ончыкыжымсипарат аралымашсайлымаш^годым
мландыш тойалтын огы л,! ат, йӧным ыштымаш у к э . , шӧрым, кӧ гына налаш ти- рӱдӦ лозунг лийман“ . Про- Зам. о тв . ред, С. М. ВАСИЛЬЕ В
Д О П РИ ЗЫ ВН И К йыш, тудлан пуман.
К
граммэ рэакции ваштарэш
кок тылзэ годеэк амбар

Культур да эрэлык нэргэн чыланат чот умлаш
тийыш
улына.
Урэмым,
оралтэ
кӧргым, да сурт
кӧргымат эрэн кучыман. Тугэ гынат, ты чотышто шуко вэрэ огытат шоналтэ.
Тэвэ милиций влакын обшэжитийыштйыржэ шошым
годсэк эрыкталтын огыл.
Оралтэ тэмын тэрыс, опса
аҥэш мушмо вӱдым кышкат
Пӧрт
кӧргыжо
путырак
пуракан, алама, ошэмдалтын огыл, кӱвар оҥашыжэ,
муштымылык дэн парньа
к^ж гы т лавыра катэн. Пӧл-

Зарӓ” колхоз натуравансым
пуэдаш тӱҥалын

Колхозышто
парикмахэр
почьшто

Лига наций плэнумын
сэсийжэ почылтын

Устав

пуды рты ш о М урзанайым
мут кучы м аш кэ

С Ш А компартнйын ейэзды ш ты жэ

К олш о еӧенӓ чонаҥэш
в^чэда мо?
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