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М зе (427)
Га з э т а к :
и к ийлан 5 т э н т э ,
б т ы л з ы л а н 3 т.

ВКП(б) Мишкак Райкомыя д ӓ РИК ы н органжа
ВИЧ КЭЧЭШ НӦРЫК ЛЭКТЭШ

Вольык кургьш йамдылаш
большзвикла кучэдалман

Колхозын да поена крэе- потрэбкоопэраций влакын
тьан влакын киндэ дэн кэ- киндым ужалэн налмышт
чэвэртэмым ужалымыштым еэдэ ийыштэ Ю-шо ийуль
чарымэ нэргэн ВКП(б) Рӱ- гыч чаралтэш.
Кулак агитацэ шарка- дӧ Комитэтын ийуньысо | 3. Пошкырт рэепублилышэ влакым мут
плэнумжын да П о ш кы р т'кыштэ кугыжанышлан кинВКП(б) Обкомын ийуньыео дэ да кэчэвэртэмым пушаш
кучымашкэ
плэнумжын пунчалышт дэн , планым, ееудым (вучымэш
„Партизан"
колхоз- кэлыштарэн Пошкырт рэе- налмым) пОрмлтымӧҥго да
натуроплатым
ышто шудым йамдылы- публик Калык Комиссар МТС-лан
| тэмышын,
тугак
колхоз
маш
кӱрлын.
Шудо влак Совэт пунчалэш:
1влак урлыкаш да фураж фон
1. Колхозын да поена
йамдылышэ кол^хозникдым еитышын кодымӧнто
крэетьан
влакын
киндэ
влак коклаштэ Йаникэгына, колхоз, колхозник да

«

Конституцо
кэчым путынь
эл паирамлыш
^
**
М оскошто
Кэнституцо ком прэдсэдатэль Сулимов
кэчэ чыла калык пайрамлы йолташ ССР Ушэм констимэ кэчэ лийэ. Москошто туцо нэргэн докладым ышилышэ шэмэр калыкканымэ ты е. Варажым путыш * ушэ
да культур парклаштэ пай- мыеэ хор олимпиад^н карамлыш. Эрдэнэ эрак лу еыжэ „Праздник
пески“
тӱжэм дэнэ рӱдӧ паркыш лийэ.
Сокольники
паркыштэ
чумыргаш т> ҥальыч. Конституцо мут влак лозунгэш 40.000 шэмэр влак конститранспортэш еэрэн еакы- туцо кэчым пайрамлышт.
мэ. Муро оркэстр, радио, Крыльэнко йолташ констирвэзэ влак воштылмаш кэ- туцо
нэргэн
докладым
чэ гут шэргылтэ. 1000 нарэ ыштыш.
Измайловский паркыштэ
йоча влак „Родина" модышым массово модын он- птӱдӧ тӱж?м нарэ йэҥ-влак
чыктышт. Национальнэ му- ; погынэныт ильэ. Ик аллэро дэн куштымаш влакым йэш „ССР
Ушэм калык
ончыктымо конкурсым ва влак“ манмэвыс тавкэ штал
ражым йоча влак ыштышт. тын. Латкок тӱжэман ауди
Наук акад^мийын паша йэҥ торий ончылан ВКГ1(б) Ру
партийнэ
ышт влак шочмо элнан п^р- до Комитэтын
тӱе
пойанлыкшэ нэргэн ( пропагандэ да агитацэ пӧлкутырымашым
эртарышт. | кажым вуйлатышэ Стэцкий
30 пропагандист влак ССР 1 йолташ конститу цо кэчэ
Ушэм К о н с т и т у ц о нэргэн доКладым ыштыш.
нэргэн ойлэн пуыч.
Бауман еадэш латкок туКас дэнэ „Зэлӧный тэа- жэм калыклан ССР Ушэм
трэш “ 20.000 калык лиймэ прокурор Вышинский йолмитингэш РСФСР Совнар таш докладым ыштыш.

П о ш к ы р т р э с п у б л и к К а л ы к Комиссар в л а к С о в эты и
1936 ий 9 и й у л ь ы ш т о л у к м о п у н ч а л ж э

Адрес: БАССР,
дер. Мишкино.

Ончыкыжым
вольык
Район кӧргым налын
ӧрчыктармагатэ ьольык- ончэна гын, моктавылан курго йамдылымаш, шашна укэ.Вараш кодын
эн тӱҥ вэрым налын ыштышэ йал совэт-влак
шога. Тугэ гынат, мэм- шуго улыт. Нагрэтдин
нан районышто шуко йал совэтыштэ
шудым йэв Пайдэмырын кувакол
колхоз-влакыштэ
во- солэн погымо план 6 жэ—Пайдэмырэм
льык курго йамдылымаш процэнт, лыштага курго хоз пашаш ит кошт,
ышпэ лийэш манмашкэ 6 процэнг, силос йам- еадэ—иктак шурно ша
кудалталтын.
Колхоз дылымаш 20
процэнт гал возэш вэт, манын ой
вуйлатышэ дӓ бригадир- вэлэ тэмалтын. Чорай ла, еалылан мый пашаш
влак ты чотышто пашам йал совэ'* ыштэ силосо- ом кошт ындэ—манын
бодьшэвикла огыт орга- ватьлымаш 5 процэнт, кулак агитатцым шарнизовагьлэ.
лышгаш курго йамды- калэн жапыштыжэ шудо
Ю-шо ийульлан план лымаш 4 процэнт. Па- йамдылымашым кӱрльӧ.
Тугак старший коньух
войынча район мучко вай
йал
совэтыштэ
кулак
улыжат 53. пропэнт шу- лыштага курго йамдылы- Кутлыбайэват
агитатцын
шулдыр
йыдо солэн пӧгалтын, си- маш 4 ироцэнт вэ 1 э тэмалныжэ
почаҥылмыж
лосоватьлалтын 29 про- малтын.
в а т ы ж ы м
цэнт, лышташ курго 16
Ты йал совэт-влакыш- д э н
шудо
йамдылымешыш
нроцэнт вэлэ йамлылал- тэ, вольыклан курго йамтын. Ты цифр влак мэм- дылымаи^ плавьш тэмаш колтыдэ, имньым кичнан аламан ыштымынам чыла условий уло.Пашан кэн кумалаш колтыш.
Кулак агитацым шаррасак ончыктэн пуат.
аламалыкшэйал совэтда
калышэ-влакын
вожышЧыла йал совэт вла- колхоз вуйлатышэ-влак,
кычал
муын,
кат, колхоз-влакат пуш- бригадир-влак
пашам тым
пэҥгыдэ
отнорым
пук ы д ы н ыштат м э р ы н ка- большэБИЕла огыт органи
ман.
ласаш. ок диГт. Уло сай зоватьлэ. Моло тӱрлӧ
ӹштыштэ йӓЛ еоЕэт вла [причин ӱкэ*"
ӒЛТЫЧ
Зӓ ЙОМЛАН
кат. Кигазэ-Тамак йал
Жапым шуйман огыл,
„Крупскайа“
колхо^
совэт планым 100 про- к ызы та к вольык кургым
зын
3-шо
бригадыштыжэ
цэнт ыштэн шудым со- пырльагатарымэ да кол
лэн погэн налын, силос хоз ни^-вл акын
поена у зайомлан подпи^кэ
Й8мдылымэ планымат ЮО кучымо вольыкыштлан, эртарымэ годым пэрвой
процэнт дэн тэмэн.И-Со- страховой
фонтланат) кэчыштак,паша ыштышэ
йамдылыман 1 колхозник-влакын пэлыказа йал совэт шудым еитышын
солэн гюгэн налмаштэ
ВКП(б) РӱД Ӧ КОМИ! Э ' I жэ дэч утлашт 35 тэҥ100 нроцэнт тэмэн. Мав- тын да ВКП(б) обкомын | гэ дэн еэралтыч.
льут йал совэт лышташ ийуньысо
рэшэньыш- 1 Кызыт окса тӱлышӧ
кургым
йамдылмаштэ тым илышыш пурташ' да уэшлан еэралтшэС.М.
100 процэнт тэмэн.
чот кучэдалман.
б,влакат улыт.
..

П ош кы рт рэспубликыш тэ К О Л Х О 
ЗЫ Н
да поена крэетьан в л а к ы н
киндэ дэн кэчэвэртэмым ужалмыштыМ чарымэ нэргэн

ш ӱраш 1* да ^кӱйшӧ “

) "« “ “ Г

Ч *« ьа н

озанлык

дэн кэчэпэртэмым ужал- вэртэМыМ уж^лаш3 разрэмыштым Пошкырт рэепуб- ш^ ълалтаи1
р (
лик коргысо чылӓ район-(
лаштэ да олалаштэ, пазар | Пошкырт Рэспублик Кавлакыштэ,
етанцэ— прие- лык Комиссар влак Совэт
тань пункт влакыштэ еэдэ вуйлатышым
олмэштышэ
ийыштэ'
Ю-шо ийуль гыч БЫЧКОВ
чараш.
! Пошкырт рэспублик Ка2. Колхоз влак дэч, кол- лык Комиссар влак Совэт
хозник да поена озанлык I пашам жаплан
виктарэн
влак дэч заготзэрно дэн! шогышо
ДАВЛЭДБАЙЭВ

Ш уды м ш олы ш т
ужалат,

Имньэ влакым окалчаш
тэ гына пукшат

„Красный Факэл“ колхозышто имньэ влакьтм еитышын огыт ончо. Йӱдлан
имньэ-влакым паеуш пукшаш намиыдэ окалчаш 1^ына кэпшылтат.
Коньух— Мандиаров Байрамал да Йакупов влак
ышкэ пашашкышт еитышын огӹт ончал. Плэмэннэ ожымат пакча шойылан
Тугай Шамидаяо!* Иргу-фгшш
вӱразеиэн •.«-укшат.
бай,
Савкин Сайфутдин, Садлан вэрч имньэ влак
Козиэв Вайсэм влакат па- йавык улыт.
зар йэда колхоз олымым
У ДА РН И К
ужалат да нымом шинчы***
дымашлык
аракам йӱын
Исанчурин лӱмэш кол
имньым
кырэн— кудалын хоз (Нэргэ йал еовэт)
пӧртылыт.
„Париж )Комун“ колхозышто колхоз мал шалат «маш куго вэрым налын.
Тэвэ Апсальамов Аплатон,
Сапаров Шамай, Салкайэв
Алэксандр, Йандыбайэв Йамай 4-шэ ийульышто кол
хоз шудым олашкэ намийэн
уж а л ы ш т.

Тэнэйэ вольык курго чотышто
шыгыр улылтэш
гынат, колхоз правлэньэ
могырым
курго еаклымэ
нэргэн шоналтышэ укэ.
УЖ Ш О

чодра йамдылышаш да
шупшыктышаш планжым
2-шо ийульышто 100
процэнтлан тэмыш.
Ышкэ гайжак моло
колхоз влакымат ӱжэш.
Колхоз вуй. ЙОНИН

влакпарадымйырваш савЫ р штышэ

йӧратымэ,

куго

нат.Харчэнко йолташ(ССРУ Сталинлан прэдан лиймышСНК пэлэнеэ^ физкультур тьш ончыктышт.
Лэнинградыштэ да Кийэ6 ийуль к*чэ Москошто да спорт паша пӱтынь Ушпрэдеэда-. вБ,шт ® конституцо кэчым
физкультурник влакын па- э м к о м и т э т ы н
радышт лийэ. 13 час шу- тэльжэ) етолицын физкуль-(пайрамлымаш калык погышаш ончыч йошкар плоша- турникышт влаклан мутым нЫмо куго гульаньэ дэнэ
дьыш етолицӹн физкуль- ойла. Йандар мутым кӱчы к! эртыш.
Конституцо к#чэ
т у га к э р т э н
турникышт влзк
чумыр- ; ын гына ВЛКСМ Р ӱ д ӧ К о - мшю вэрат:
гышт.
Мавзолэйын шола митэтын еэкрэтаржэ Коса- Харьковышто, ТифлисышшулдырЕэПптыжо
Сталин, ! рьэв йолташ ойла.Тудо ыш- тэ> Ташкентыштэ, М и н сМолотов, Каганович, Орд- кэ мутшым тыгэ кошартыш кыштэ Горькийыштэ тулэч
(ТАСС-гыч)
жоникидзэ, Микойан, Чу- „куж о ӱмыран лийжэ-Лэнин моло вэрат.
барь, Андрэйэв, Коссиор, партии тудын гэниальнэ он |
Йэжов, Хрущэв, Димитров жо да туныктышыжо рвэзэ
„
йолташ влак. Калык вла- калыкын да физкультурник
иЛӓМ Ш ИИВрО В
кын
йӧратымэ вождьшо влакын вуйлатышышт да [
Сталин йолташ лӱмэш да еМ шӱмбэлжэ Сталин йол- М О С К О Ш
КЭЙЫ Ш
тудын лыишл еоратникшэ таш!“ Косарьэв йолташын
влак лӱмэш кужвш кидым кошартыш
14-шэ ийӱльышто 1936 ий
мутшо „ура"
кырмаш да еаламлымэ йӱк вийын кычкырымаш дэнэ Шамшийаров Салай „Крывлак кужэш шэргылтэ.
да „Интэрнационал“ йӱк ' лэнко“ колхоз гыч Москв.аш
Парадыштэ Йагода, Ан дэнэ пыта.
осоавиахим линий дэн пӱтипов, Сулимов, Гамарник,
Конституцо кэчым пай- тынь Ушэмысэ етрэлковый
Тухачэвский, Йэгоров, Стэ рамлымаш чыла вэрат ку- еорэвнованьыш колталтэ.
П о ш к ы р т
рэепубцкий, Мануильский, Йарос- го нӧлталтмаш дэнэ эртыш.
лавский, Булганин, йолташ Олалаштэ лийшэ Куго дэ- ликлан 5 вэр гына пуалтын,
влак, паллэч француз пиеа- монстрацэ влак чыла вэрат тӱгэ гынат, ик вэр мэмнан
тэль Андрэ Жид да молат. шкэнан социалист шочмо Мишкан районлан логалын,
Лачак 13 чаеэш парад эллан, куго еэҥымаш вла- тыде пэш куго достижэньэ.
Сорэвнованьэ 1936
ий
тӱҥальэ. Харчэнко, Коса- кын таратышыжэ да оргарьэв,
Швэрник
йолташ низатыржэ, у конституцым 20-шо ийульэш тӱҥалэш.

1936 ий 16-шо ийуль № 36 (427)

У зайомлан
подпискэ сай
эртыш
„Апты кай" колхозы тто
(Монар йал совэт) у зайомлан подписка сай эртыш.
У зайом налаш ик колхозникат, ик колхозницат сэралтэ ы н
код. Чылажэ
3200
тэҥгэлан
подпискэ
эртаралтэ.
У зайомлан окса погаш
тӱҥалалтын. 12 ийӱльлан
683 тэҥгэ погалтын. Кисаматов Исак 70 ийаш кугыза 50 тэҥгэлан сэралтын
ильэ,
пытарэнак тӱлыш.
Тугак Андрьйанов Авлий
60 тэҥгэм пытарэн тӱлыш.
Кисаматов дэн Андрьйанов
Мишкан районысо
чыла
колхозник да колхозницавлакым у зайомлан оксам
вашкэ тӱлэн пытараш ӱжыт.
АНДРЬЙНОВ

Альмакайэв 1140
тэҥгэлы к зайомым
шарыш
„Будьоння-й1*
колхозын
зайом подпискэ эртарышэ
уполномочэнжэ Альмакайэв
Алэксэй ышкэнжын ко кы 
мышо бригадысэ колхозникышт-влак
коклаштэ
1140
тэҥгэлык зайомым
шарыш.
Ышкэжэ Альмакайэв 70
тэҥгэлан, Русийэв Мусин
дэн Салкайэв Салэкат 70
тэнгэ дэн сэралтыч.
К.

„Комун Корно"

Культур тӱс
пурэн
Мишкан
йал
совэт
пӧртшӧ кок ий ончыч куль
тур тӱсым ужын огыл ильэ.
Тэвэ кызыт ончал колтымо
годым, тӱжвал могырымак
палэ, культур тӱс пурмым
шижг^лтэш, а кӧргышкыжӧ
пурэт гын, лэкмэтат огэш
шу.
Пырдыжшым шкатурлымо да ошэмдалтын. Тугак
поена
пӧлма-влакыштэ
волсдь-влак ^н портрэтышт
пыжыкталтын.
Моло йал еовэт-влакат
Мишкан йал еовэт ганьэ
ышкэ
учрэждэньыштым
культур
тӱеан
ышташ
тийьгшлэ улыт.
С.

Валикан
пэрвойак еэралтэ
да тӱлыш
Павай йал еовэт, „Ком 
мун ар“
колхоз
погынымашэш у зайом
нэргэн
умландарымашым эртарышын,
пэрвойак 60 ийаш
шоҥго
кугыза—Мингазитдинов В а л и
к а н
50 тэҥгэлан
еэралтэ да
9-шэ
иҥӱльыштак тӱлэн
пытарыш.
Т уд о—тыгэ т^лэна гын,
пашана ончык кайа, еадылан вэрч моло колхозник
колхозница-влакымат
ӱжам—маньэ.
ДАВЛЭЙЭВ

1936 ий ийуньын 24-ж э
Ардаш йал еовэт пэлэнеэ
еэкцэ вуйлатышэ да дэпутат группо-влакын пэл ий1 аш пашаштым
итогльгмо
плэнумышт лийэ. Плэнумыш еэкцэ вуйлатышэ, еэкцэ
да дэпутат группо члэн- ул—манмэ вашмутым вэвлак чылажэ 23 йэҥ погы- лэ колына.
Тывэч раш' паллэ, йал
. нышт.
еовэт пэлэн улшо еэкцэ
Плэнум эн пэрвойак во- вуйлатышэ-влак пашаштым
раш
льык
Ӧрчыктарымэ паша поена план почэш,
дэн,
ыштэн
еэкцэ вуйлатышэ— Аймул- кум ^лыш т
ОГЫТ ул.
СэКЦЭ
лин, культур паша еэкцэ ШОГЭН
вуйлатышэ — Николайэв члэн-влаклан поена учаетФ. Н., финанцэ паша еэкцэ кэ пашам пуэн, пашашт
вуйлатышэ
Апсаликов, шукталтмэ нэргэн, нунын
корно
п а ш а
еэкцэ отчотыштым колышт, онеай
шынвуйлатышэ — Тымбулайэв чыкэш пашам
да моло еэкцэ вуйлатышэ- дышашлан корным ончыквлакынат да дэпутат груп- тэн шогэн огыт ул. Йал
могырпо-влакыкат пэл ий ышты еовэт/ прэзидиум
вуйлатышэмэ паша отчотыштым кол- ымат еэкцэ
ышто. Отчот колыштмӧнго влакын пашашт нэргэн жапаша
пушкыдын ышталт пын, жапын отчотыштым
колыштын, ончыкэш паша
толмыжо раеак койо.
ыштымэ нэргэн кӧнкрэтнэ
Мутлан: культур еэкцын
полыш лийын шогэн огыл.
пашажым налына. Йал еоСаидэнэ еэкцэ-влакын павэт кӧргыштЗ чылажэ 392
шашт пэш пушкыдын миййэҥ грамотдымо да 312 йэҥ
эн, чыла еэкеэ члэн-влак
шагал грамотан-влак улыт.
нашаш шупшылтын огытыл.
Тэнэйэ 128 йэҥ грамотдыАдаксэкцэ вуйлатышэ-влакмо да 127 йэҥ шагал граын тылызэ йэда могай на
мотан-влак тунэмаш тийша ыштымэ нэргэн паша
ыш. Поена
колхозлаштэ
иланышт укэ. Йал еовэтын
план войынча мунар йэҥ
илэнумжо ты еитыдьп^аштунэмаш
тийыш, планда
влакым кугын палдыртэн
уло— манын йодышым пукодыш. Ончыкэш,
еэкцэмыжлан.— Посща
колхоз
влак пашам еӓйэмдышашлаштэ мунар йэҥ тукэмлан тӹгай иунчальгм лукто:
шаш нэргэн поена плашлм
Массэ паша
ыштзн огна ул.
Кызыт у
1. Чыла
еэкцэ-влакын
улыжат „Ради о “ колхозч
план
почэш
ышто гына 16 йэҥ тунэмаш пашаштым
коштыт.
Тэнэйэ
мунар ыштэн шогаш да кажнэ
йэҥым туныктэн лукта— еэкцылан поена паша пла
манын йодыш лыйэ. Иктат ны м ышташ.
луктылтын огыл. Тэкшыр2. Тылызэш пӧрык еэкцэ
ымашым
эртарэн огына- члэн-влакын чумыр погьт-

2-щ© могыр

Тошто етаршинан-кулакын ӱдырышт
в'лаклан зайои кампаньым кӱрлаш огына пу
„Пахарь"
колхозышто ныт, поена озанлык гыч 80
(Ардаш йал еовэт) акак озанлык
5170 тэҥгэлан,
шужарак Шайахматын Са 10 служащий 1125 тэҥгэ
лима
дэн
Зайнитдинын Лан езралтыныт. Чылажэ
Алима зайом кампаньым 31960 тэҥгэлан подпиекэ
кӱрлӓш тӧчышт.
I эртаралтын.
I
Пэрвойак у зайом шаМолан вара Салима дэн
рымэ нэргэн „Пахарь" кол Алима акак— шужарак влак
хозын чумыр погынымашы зайом налдымашын агитижэ лийэ. Ты погынымаштэ роватьлышт? Альэ чынак
Салима дэн Алима зайом кочкашышт укэлан? Тыдналаш колхозникын да кол лан огыл. Нуно тошто
хозницан вийжэ ок шуто, етаршинан—кулакын ӱдытэнэйэ вигэнат шужэн ко- рышт влак улыт вэт, молэна, еовэтын зайомжым лан нунылан еовэт зайом
налмэ
огыл,
кочкашнат кӱлжӧ, еовэт зайом шуко
укэ, еовэтын зайомжо ок шарла гын, колхозникын
пытэ манын агитировть- да колхозницан илышыжэ
лышт.
еайэмэш. Садылан вэрчат
зайом налдымашын агитиСалима кулак шинча ву- роватьлышт. Ончэт гын,
дым йоктарэн, магырэн— Салиман кум ийлан йамдымагырэн 25 тэҥгэ зайомым лымэ киндыжэ уло,кумийаш
налаш еэралтэ. Алимажэ годео коштымокомбо ш вигак ыш еэралт. Тугэ гы- лышт влак, коекэн (каекэн)
нат, нунын кулак агита пытышэ ушкал ӱйышт влак
ций ышт ваштарэш „Пахарь" шинчат. Тэвэ ончыза, шпа
колхозышто подпискэ еай ны за кулак ӱдыржӧ кочэртыш. Чыла колхозник да каш укэ манм «*лан.
колхозница влак зайом ма
лаш еэралтыч. Пашазэ вуСалима дэн Алима моло
йэш 35 тэҥгэлэч кэм еэ- могырымат кулак
агитаралтшыжэ ыщ лий. Ардаш цым чот шарат.— „Лэпэшйал еовэт кӧргым налмэ кан куеӧ курыкысо пушэҥгодымат, зайом кампаньэ гэ румылан йӱр ук=>, Пӧкеай эртыш. 1 2 -шо ийуль- лэндыштэ мэмнан к* еӧ кулан 760 колхозник да кол рыкыео 'пушэнты м рушо
хозница влак 25665 тэҥгэ влак исэрланэныт, ушдэзайомым налаш еэралты- гэчэ кийат“— манын тӱрлӧ

йал влакыштэ, пазарышкэ
миймыж годым— пазарыштэ, Салима тӱрлӧ шойак
мут влакг,]м еэдыгэ шарэн
коштэш.
Салима дэн Алима тэнэй
вигэнат шужэн колэна, ваш
кэрак вольыктам ужалыза,
шӱшкылза. шудым еолэн
коштшаш укэ, еилоеым да
лышташ кургым ида йамдылэ манын колхозник да
колхозница влак коклаштэ
чот агитироватьлат.
Совэт влаетьын тушманжэ экономик чотышто кыралт пытэн, тугэ гынат,
кизытеэ
жапыштэ
клае
кучэдалмаш вийын мийа,
клае тушманын иудыргышт,
коеашт влак дэн чот кучэдалманКулак агитаций почвш
кайэн, шкана куго з и й а н ы т
кондэн кэртына. Тэнэйеэ
йӱр укэлык дчт тыгай к у 
лак,етарш ина ӱдырушт-влак
тулэч моло тушман влак
пайдаланэн кэртыт. Ты чотышто чыла колхозник да
колхозница влак чот увлаш тийыш, малэн кийман
огыл,
рэвольуцион
клае
шинчымашнам
кӱш нӧлталман.
КО Л КО З Н И К ВЛАК

Пасулаштэ, таборлашАрдаш йал еовэт пэлэнеэ еэкцэ вуйлатышэ тэ 6 .культур
пашам еай шыи
дышашлан
куль
да дэпутат группо* влакын пэл ийаш паша турник |влак, колхоз
культурный
еэкцэ вуйлатышэ влак кыл
итогышт
кучымашым
пэҥгыдэмды-

Райлит № 6.

нымашыштым эртараш. Каҥаш ой-влакым йал еовэт
прэзидиумыш
увэртарэн
шогаш.
3. Сэкций члэн, актив да
дэпутат группо-влак кокла гыч поена участкэ-влакыш, контрольно пост-влакым ойырэн кодаш да еэкцэ
вуйлатышылан нунын коч
пашам тэкшырэн мийаш.
Паша'влак тэкшырымэ дэч
вара, йал еовэт прэзидиумыш увэртарэн шогаш.
4. Сэкций-влакын чыла
пашаштланат прамай полышым пуэн шогышашлан
да нуным туныктыл шогышашлан, еэкцэ вуйлатышэвлакын пашаштым йал еовэт прэзидиумэш тэкшырэн шогаш.

Вольын оичы м о
пашаштэ.
1. Колхоз-влак
имньым устав войнча
прамай
пайдаланымым,
жапыштыжэ пукшымым, йуктымым, имньым эрыктымым
тэкшырэн шогаш.
2. Рвэзэ вольык ончымашым, тичмаш да тазалык чотыштым т э к ш ы р э н
шогаш.
3. Колхозлаштэ волььтклан кургым, еилоеым, лыш
ташан
кургым еитышын
йамдылмашым,
волыклан
вича-влакым
жапыштыжэ
ыштэн шуктымдшым тэкшырэн шогаш.
4. Вольыклан вича влак-

ман да культурник влакым ышкэ жаиынттыжэ ыш лан полшэн, отчотыштым
тэн
шуктышашлан строй колыштман.
бригадэ-влакым
прамай
Пасу паша дэнэ
пайдаланымым ончэн шо- \ 1. Ийульад 15-жо мартэ
гаш.
чыла бригадчгштат табоК ул ьтур лаша дэнэ
рым, паеуэшак колхозник
1. Дэпутат группо, кол вкаклан мончаш пурашышт
хоз правльэн, рэвкомиссэ мончам, кырмэ лэвашым
члэн влакым отвэтствэннэ ышгэн шукташ.
2.
Щурно погвстармэ
ыштэн, РОНО пумо план
войынча грамотдымо дэн жаплан обшо кочыш ҥолшагал грамотач йэҥ вла- таш еитышын продуктым
кым чылажымат туныктэн да аза влаклан йаелэ влакым почмашым тэкшырэн
лукташ.
2. Газэт журнал налма- шогаш.
4.
Ойар жаплан лийын
шым кумдан шарэн, еурт
йэда ик газэтым налмашкэ паеуэш вӱд шавымашым
шукташ. Ты пашалан чыла чот вийаҥдаш да урльгкаш
дэпутатгруппо, письмонос, вӱдымо участкэ влак эрыкколхоз правлэньэ влакым тымашым тэкшырэн шо( гаш.
отвэтствэннэ ышташ.
Корко паша
3. 1936-37 тунэммэ ий- *
1. Корно ыштышаш полан еайын йамдылалтмашлан кызытак тӱҥалаш. Ол- рыеым игӱдӧ процэнт тэвэрч кучэдалаш.
мыктышаш школ пӧрт вла- мышаш
кым 15-шэ августлан (Ар- Имашсэ корно, моло ийладашыштэ,
Пӧклэндышт^, еэ корно , пагиа порьтс влаЛэпэшкаглтэ)олм ыктэн шук кым путыньэк тэмаш.
2 . Йал
коклаеэ корно
таш. Ю-шо ийуль мартэ
влакым
шурно
погэстараш
школ да туныктышо влаклан тэлэ кочлан нуым кон тӱҥалмэшкэ, чыла олмыктэн шукташ.
дэн еитараш.
1.
У конституцын про4. Кодшо еамообложэньэ
океа гыч,
Лэпэшка
йа- йэктшым колхоз маееэ кок
лэш
да „Урал 11 колхо- лаштэ кумдан лончылаш.
зэш
у школым
ышташ Тыдлан вэрч чыла йал да
пӧлэн пуаш. Монар пуша- колхоз актив влакым ушаш.
Ардаш йал еовэт вуйлашым йал еовэт п р э з и Д и умтышэ А Й М У Л Л И Н
лан кушташ.
5. Колхозник влакьпгилы еэкрэтаржэ Ш А М Ш И Й Э В
27 ийунь 1^рЗб ий
мэ еуртьгштым эрэн, арун
кучышашлан уҥлаидармаш
пашам кумдан намийаш.
о тв . ред. Ш . В. ВАСИЛЬЕВ
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