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Пэрвой кырмэ уржам 
кугыжанышлан

„Йошкар Памаш“ колхоз (Пайтара йал ^  
вэт) 28-шэ ийульышто кугыжанышлан 18 цэн т 
нэр уржам Пӱрӧ заготзэрнош наҥгайыш.

------ — ИШКУЗИН

СО

Шурным сай качэствэ дэнэ 
кӱчык срокышто погэн налман

^Гэнэй Сталинский 7—8 
миллиард пуд шурно вэрч 
кучэдалмэ лозунгам шук- 
тышаш чот дэнэ мэ ышкэ- 
иан ӱмбак куго обӓзатэль- 
ствым налын улына. Ты 
обӓзатэльствэ шурно погы- 
маштэ пашам большэвикла 
организоватьлэн, шурным 
ик пырчыжымат йомдарыдэ, 
кӱчык срокышто погэн на- 
лаш уша. Тугэ гынат, йал 
совэт, колхоз правлэнь 
вуйлатышэ влак да брига
дир влак тыдым пэш ра- 
сынак уҥлэн шуктэн огы- 
тыл. Сандэнат шурно по- 
гымаш пэш пушкыдын 
мийа.

Район кӧргым налин он- 
чымаштэ ийульын 25-лан 
уржа улыжат 3290 гэктар 
альэ 21 процэнт вэлэ тӱ- 
рэдалтын. Тыдэ, пашаштэ 
пэш нэлын кожганымашым 
ончыкта.

Моло ий дэн таҥ астары- 
мэ годым, тэнэйсэ ийын 
ойыртышыжо пэш куго. 
Йӱшто шошо эртышын, 
ойар шокшо, мардэжан ий 
кэчэ дэнэ вашталтэ. Тыгай 
условий лиймэ дэнэ чыла 
культурымат ик жапыштэ 
погэн налаш возэш. Сады- 
лан вэрч ик часат, ик ми- 
нутат жап йара ерташ 
тийыш огыл.
1936 ий— Стаханов ий, чыла 

озанлык иашам шуктымаш- 
тэ кӱкшо качэствэ вэрч 
кучэдалмэ ий. Тугэ гыпат 
районыштына уборкын ка- 
чэствыжым налмэ сӱрэтыш- 
тэ сай манаш* ок лий. „Шэ 
мэр“ колхозышто (колхоз 
вуйлат Илэ Микишэв С .)

у б о р к ы н  качэствы 
ж» пэш алама, ик квадрат 
ный мэтрлан 15-20 мартэ 
уржа вуй влак кодмо вэр 
уло. Тыгай примэр влак 
моло колхоз влакыштат 
улэдат.

Районышто комбайн дэн 
тэнэйсэ ийыштэ чылажэ 
3255 гэктар шурным по- 
гэн налман. Тудын кокла 
гыч 436 га уржам погыман. 
Тугэ гынат кызытат чьца 
комбайын влак пашаш 
у ш а л т ы н  о г ы л .  
И й у л  ь ы н ‘ 25-лан 
комбайын дэнэ улыжат 4 
гэктар вэлэ тӱрэдалтын. 
Йужо колхоз правльэн 
вуйлатышэ-влак комбайын 
дэнэ шурно погышашлан 
торэш шогат. Тыгай тэн- 
дэнцийлан чот отпорым 
пуаш кӱлэш.

Кэчэ ойар, мардэжай. 
Сандэиат малэн кийман 
огыл. Погышаш шурно йо- 
гэн кэртэш. Пашам эрдэнэ 
пичкэмыш дэнэ тӱҥалын, 
кас пичкэмыш дэн пытары- 
ман. Пасуэш малэн ышты- 
машым организоватьлаш 
к у л э ш . Чыла школник да 
шоҥго йэҥ-влакым вуй по- 
гаш ушыман.

Шурно погышашым сай 
эртаршашлан социалист 
таҥасымашым, С т а х а н о в  
движэньым к у м д а н  шарэн, 
культур пашам сайэмдэн, 
лодыр, рвач, класс тушман 
влаклан отпорым пуэн, 
шурным сай качэствэ дэнэ 
кӱчьгк срокышто погэн 
нала ш да кызытак нэрвой 
кырымэ киндым кугыжан- 
ышлан сдаватьлыман.

Комбайын "дэн тӱрэдмашым 
огӹт аклэ

Максим Горький л?мэш 
колхозышто 4-шэ номэран 
комбайн дэн комбайнэр 
Вичужанин уржам тӱрэдэш 
Тӱрэдаш 24-шэ ийульышто 
тӱҥальэ. ТӱрэдМашым сай 
эртара. Тугэ гынат, 
колхоз правлэнь могырым 
комбайн умбак йӱштын он- 
чымаш уло. 26-шо ийуль 
мартэ комбайн дэнэ ттрэд- 
мэ 10—12 цэнтнэр шурным 
колхоз амбарыш огыт нал. 
„Комбайн дэн тӱрэдмэ,

шурно пырчэ ужаргэ“ —ман 
ыт. Комбайн гыч шурным 
пуалташ идым чараш шуп- 
шыктышо Йаркайэв Пэт- 
рушка пашажым чэслын ок 
ыштэ. Комбайн курш гыч 

! шурным мландыш йоктара. 
Молантыгэ мландчш йок- 

(тарэт—манмылан, „Пыр- 
Iчылэн кунам погэн пытар- 
•эт“— манын вашмутым пуа. 
! Колхоз вуйлатышэ Кут- 
лумэтов ты ситыдымашым 
ужын шога гынат, йӧным 

,ок ыштэ. В

ШУРНО ПОГЫМАШТЭ СТАХАНОВ 
ДВИЖЭНЬЫМ КУМДАН ШАРЫЗА!

Ш урнӹм ик пырчыжымат йомдарыдэ погэн 
шашлан, вуй погымашым организоватьлыза!

нал-

Мый машинам 
сай шинчэм

Мый * тӱрэдмэ машина 
дэн 1932 ий годсэк ыштэм 
сандэнэ машинам сай гына 
шинчэм. М а ш и н а м  
т ӱ р э д  м э  годым 
тутышла ӱйлаш да чы- 
ла шурыпышт влакым чот- 
кыдэмдэн шогаш кӱлэш— 
тунам машина огэш пу- 
дырго. Тэнэйэ уржа т^рэ- 
даш мыц ийульын 20-жо 
лэктым да кэчаш нормым 
пэрвой кэчэ гычак эртарэн 
тэмаш тӱҥальым. Ийульын 
23-жо 6 гэктарат 25 соты- 
йым тӱрэдым. Чылажэ 5 
кэчылан 36 гэктарым тӱ- 
рэдым.

Лобогрэйкэ дэн тӱрэдмэ 
годым машинистым олмэш- 
тышэ йэҥын ыштымыжат 
пэш акан. Мыйын олмэш- 
тышэм гын Сайфутдинов 
Валий тыршэн ышта. Им- 
ньэ влакым мэ кок смэна 
дэн кичкэна. Тыгэ ыштэн 
уржам ты кэчылаштак тӱ- 
рэдын пытарэна.

Мишкан йал совэт Кру- 
пскайа л^мэш колхозын 
машинис^шэ ТАШБЭРДИН

107 гэктар тӱрэдалтэ
„ Путиловэц“ колхозышто 

(Пайтара йал совэт) тӱрэ- 
даш ийӰльын 18-жэ тӱҥа- 
льыч да ийульын 26-шы- 
лан 107 гэктарым альэ 41 
процэнтым тӱрэдыч. Поена 
бригадэ влакыштэ 1-шэ 
бригадэ 46 га, 2-шо брига- 
дэ 41 га, да 3-шо бригадэ 
19 гэктарым тӱрэдыныт.

Шурно погэстармаш па- 
шаштэ етахановла ышты- 
шэ влакат уло. 1-шэ брига- 
дэ гыч Акбулдина Сайна- 
лыка, Байрамалова Мачук,

Ишкузинӓ Кувий да Иман- 
байэва Ачук кэчаш нор- 
мыштым артырэн 145 про- 
цэнтыш шуктэн тэмат.
2-шо бригадыштэ Акбула
това Кӱлгына, Изыланова 
Аксылтан да Михайлова 
Йандалчэ кэчаш нормыш- 
тым 300 процэнтыш шук- 
тат. 55 ийаш Атнабайэва 
С а л и к а  кэчаш нормы- 
жым 100 процэнтыш шук- 
тэн тэма.

ИШ КУЗИН

Удырамаш-влак пӧлэкым 
вучат

Прэмий
1935 ийыштэ Куго Шадэ 

йал еовэт, вуйлатышыжэ 
Фаткутдинов культур етро- 
итэльствылан пэш куго 
вийым пыштэн, полшэн 
шогыш. Тудын полшэн 
шогымо дэнСталин лумэш

пуалтын
колхозышто Пэлэ Кыдалаш 
Школлан пӧрт ышталтэ. 
Кызыт ВЦИК Шадэ йал 
еовэт вуйлатышэ Фаткут- 
диновым 400 тэҥгэ, етрои- 
тэль Нуритди новым 1501 
тэҥгэ оксадэнэ пӧлэклыш. |

Жапым 
канымаш дэн 

эртара
Чорай йалПО-н Ардашыс- 

еэ лапкыштыжэ ужалышэ 
Бадамша вич кэчышкэн 
лапкым пэтырэн шинчыкта. 
Тэвэ тудын лапкым пэты- 
рэн шинчыктымэ кэчышт- 
влак:

28-шэ Ийӱньышто Ба- 
дамша пайрамлыш, 29-жэ 
вуйжо корштымылан литр 
утла аракам йӱӧ да ЗО-жо 
адак вуйжо корштэн кий- 
ыш. 1-шэ ийульышто рэви- 
зиым ыштыштат 2-жо 
чорайыш кайыш.

Тувэч толмо дэч вара 
6-шо ийӱльышто 5 час 
ужалышат, 7-шэ ийӱль- 
ышто адак каныш.

Ваксола лапкыштэ ужа- 
л ышэ Кэликайэват тугак 
толаша. А шурно погэета- 
рымэ годым колхозник- 
влаклан кӱлэш тавар кон- 
дымаш нэргэн Ардаш дэн 
Ваксолаштэ вэлэ огыл, 
Чорайыштат пэш пушкыдо.) 
Чорай дэн Ардаш йал со-! 
вэт-влакын ты пашаш уш- 
нымышт кӱлэш.

ПИСЬМО НОС

Мишкан йал еовэт „ у  
памаш“ колхозышто код- 
шо ийеэ доход пӧлымо го- 
дым, пӧлэклан шуко гына 
нӓета налылтын ильэ. Пӧ- 
лэкым кӧлан пушашым 
колхоз правлэньын заеэда- 
ньэшыжэ ончэныт. Пӧр- 
йэҥ влак дэч поена заеэ- 
даньэш 15 ӱдрамашлан пӦ- 
лэкым пуаш ыштэныт ул- 
маш. Колхрз чумыр погы- 

! нымашэш ӱдрамаш влак- 
лан пӧлэк пушаш нэргэн 
шындышын, йолкоракшат 
вуйым нӧлтальэ.

) —Нуно влаклан пумоҥго 
, мыланат пуза! Огына кӧнӧ!
; манын кычкыраш тӱҥальыч. 
(Тыдлан колхоз правлэнь 
члэн влак отпорым ышт 

, пу, шыпак лийыч.
I Тыгэ лийшын кулацкий 
уравниловкам пурташ шо- 

.нышо влак еэҥышт.—Тугэ-

жэ уэш налмӧҥго чылалан- 
дат тӧр пуэна— манын кол
хоз вуйлатышэ Йапайэв 
погынымашым пэтырыш. 
Сэдыгэ ӱдрамаш влак пӧр- 
йэҥ влак дэч кӓм лийын 
пӧлэкым налтэ кодыч.

Ты пӧлэк налшаш йэҥ 
влак тачэ мартат вучат. 
Нунын кокла гыч иктыжэ 
Апсадикова Апэк тыгэ ой- 
ла: „Тудын йалукшо шэр- 
гэ огыл, лӱмжо шэргэ“.

Ындыжым пашаш лэкты- 
мышт влакат—шуко тӧрш- 
тылда чыла иктэ пӦлэкым 
налын ышта кэрт, еадэ ик- 
тэ мэ еаҥышна—маныт.

Ты куго еитыдымашым 
колхоз , правльэн вашкэ 
тӧрлаташ тийыш. Ударник 
ударница влакын пашаш- 
тым аклэн моштыман.

Н. ПРОКОПЬЙЭВ

Качэствэ вэрч огыт кучэдал
Мишкан > йал еовэт „У 

пахмаш“ колхозын 1-й бри- 
гадыштыжэ уржа тӱрэд- 
маштэ качэетвэ вэрч огыт 
кучэдал. Лобогрэйка дэн тӱ 
рэдмаштэ уржа вуй шуко 
пӱчкылт кодэш. Машинаш- 
тэ зэрноуло'витэль укэ. 
Машинистшэ , Мандийаров 
Ильуш — зэрноуловитэль 
мыйын пашам мо, бригадир 
ыштыктыжэ,— манэш. Ту- 
дын машинажат чарнэн 
чарнэн гына ышта, ик 
шыштырнакшэ йареэн, вэе 
шыштырнакшым пӧртыктэн 
кэрдтэ „шр.р.р." шоктэн 
тӱрэтдэ кайа. Мандийаров 
тыдланат „ок йӱдыгӧ11 тош- 
то ӧрмчак ойыл пӧржмам 
музшат шыштырнак йыма-

лан кыетыра. Тугэ гына 
машина тӧрлана гын ыш- 
кат лййэшда, укэ тыршымэ 
ӓрамыш кайыш.

Молан тыгэ вара? Мо- 
ланжэ паллэ. Машинам рэ- 
монт гычак тыгэ лукты- 
ныт, иктат ончэн огыл.

Машина почэш кӱлта 
пидаш мийшэ влакат шор- 
вондо дэч поена кид дэн 
гына удыркалат, еадылан 
уржа вуй шуко кодэш.

Йӧрӓ бригадиржэ Кубай- 
кин Андрэй тырша, конный 
грабльымат луктын. Ты еи 
тыдымашым тӧрлатэн Ку- 
байкин дэн пырльа правлэ- 
ньат полшаш тийыш.

Н. П.



1936 ий 29-шэ ийуль № 38 (429) „Кӧмун Корно” 2-шо могыр

СТАХАНОВКАМ 
НЫРЫШЭ ОЛЬГАМ 
МУТ КУЧЫМАШКЭ
„Кызыл Йул “ колхоз 

члэн Апсальамова Ольга, 
тэнэй гына Чорай Пэлв 
Кыдалаш Ш * олышто ту- 
нэм лэктэ. Тудо колхоз 
производствышто пашам 
ударлын ыштэн, моло кол
хоз '  драмаш-влаклая при
меры м ончыктышаш год- 
юм, 5-шэ ийӱльышто обшо 
имньэ вича ыштымашэш 
Аптык Мэҥзам кӱртвьӧ 
кольмо дэвэ руэн пыта- 
рыш. Мэҥза ындэ пашалан 
ок йӧрӧ.

Аптык Мэҥза пашаш ик 
кэчымат кодыдэ кошто. 
Кодшо ийат пашам удар- 
лын ыштымыжлан колхоз 
правлэньэ пӧлэклыш.

Стахановла паша ышты- 
шэ Мэҥзам кырышэ Оль 
гам пролэтар сут ончык 
мут кучаш кодатш. Б.

Г азэт огэш тол
„Кызыл Йул“ колхоз 

правлэньэ тэнэй „Крестьян
ская Газета* газэтлан сэ- 
ралтин ильэ. Тугэ гынат 
ты газэт тачэ мартэнат 
толмаш укэ, ындэ 6 тыл- 
заш срокшо эртыш.

I
Чорай почто пӧлка 

агэнт Йанзэйэв дэч „молан 
газэт огэш тол?“ манын 
йодат гын— ,Дла“ вэлэ 
манэш. Мишкан почто 
пӧлкӓ могырым ты пашам 
лончылмыштым йодам.

БАДАМШИН

Тулык ӱдӹр влаклан 
полышым пуман

„Кызыл Йул “ колхоз, 
Ардаш йал совэт, Акубэк 
Кубакын, удрамашыжэ по- 
чэш толшо кок тулык 
ӱдыр-влак улыт да нуно- 
влакым иктат ок ончо, 
ок пукшо. Илаш вэрыш- 
тат укэ, кушто лийэш, 
тушто малат. Ардаш йал 
совэтыш ты тулык ӱдыр- 
влак нэргэн увэртаралтын 
ильат, изыракшым йаслыш 
налаш кӱштэн. Кугырак- 
шылан полыш укэ.

ОСЫП Ш.

МӱЙым шолып пунша
Будьонный лӱмэш кол

хозын мӱкш ончышыжо Ас- 
мандиаров Аймэт чӧлнык- 
эш лышыл й^ҥыштым да 
ышкэ сэмийажым шолып 
погэн мӱйьм пукшэн кий- 
ыкта. Тыдэ ок ситэ, 
ышкэ сэмийажлан нумал- 
тэнат к олта.

К о л х о з  мал шала- 
тышым; озадымылык пашам 
кэлхоз правлэньэ могырым 
ужшо укэ.

ЭСКЭРЫШЭ

Пашам ыштыдэ; У ш к ы ж  укэ

Автоколонно эртыш
Чэльӓбинск ола завод- 

лаштэ стахановла паша 
ыштышэ-влак войэнизи- 
рованнэ автоколонно дэн 
Мишкан район коч ийуль
ын 25-жэ, 12 сагат кэчы- 
вал годым эртышт. Авто
колонно Чэльӓбинск гыч 
Москош кайа.

акым налэш
„Шэмэр“ колхозышто 

лудмо пӧрт вуйлатышылан 
Кубайкин Русэн шога. Ту- 
до колхоз массэ коклаштэ 
культур пашам массын 
йодмыж таҥыт шындышаш 
годым, нымо пашамат ок 
эртарэ. Колхоз пырдыж 
газэт лукмашымат орга- 
низовӓтьлэн огыл.

Сэдэ арньа коклаштэ 
Кубайкиным пасу табор- 
ыштат, лудмо пӧртыштат 
ужмаш укэ.

Культур пашам ыштыдэ 
коштшо Русэнлан Мишкан 
йал совэт оксам ӓрам т^ла.

ИБАЙЭВ

Кадрым йамдылымаш
Н-Троицкыштэ Район 

Колхоз Школ уло. Т ы 
школ колхоз чот кондыш- 
тшо, колхоз вуйлатышэ, 
полэвод, вэт санитар-влак- 
ым йамдыла. Тугэ гынат, 
колхоз-влак Район Колхоз 
школлан полышым еиты- 
шын пуэн огыт шого. 
Колхоз-влакын 12000 тэнгэ 
РКШ-ылан тӱлшашышт уло.

Йужо ик колхоз-влак ты 
школыш тунэмаш колтымо 
йэҥ-влаклан продуктым 
еитышын колтэн огыт т о 
го. „За Сталинец1' колхоз 
вуйлатышэ Баймэтов про- 
дуктым колтыдымыж дэнэ 
школышто тунэмшэ Асмай- 
эв шылын пӧртыльӧ да кок 
арньа годсэк еуртыштыжо 
кийа.

„Путиловэц“ колхоз 
члэн-влакын ушкал ышт- 
влак тачэ мартэ, ӱш киж  
укэлаН иктыжат елучить- 
лалтын огыл.

Колхоз правлэны ӱш- 
кӱжым налмэ нэргэн огэш 
ойгырто. Пайтара йал еов- 
эт, вольык ӧрчыктарымэ 
паша еэкцэ вуйлатышат ты 
пашам огэш шоналтэ да 
йонымат огэш ыштэ.

Кином ужмаш укэ
Кино картиным ончыкты- 

маш, йалыштэ культур 
шарымашын ик кӱлэш 
ӱжашыжэ улэш. Кино кар- 
тинэ коч социалист етрои- 
тэльствын кушмыжым, ту- 
лэч молымат раш палаш 
лийэш. Тугэ гынат мэмнан 
Ардаш йал еовэт кӧргӧ 
колхоз-влакыштэ идалук 
годсэк кино картиньзм уж- 
ын огыт ул. Мэмнан 
йал еовэт кино ончымо 
права гыч волталтын 
мо? АПСАЛЬАМОВ

10240 тэҥгэ акаш тавар 
толын

Ийульын 20-жо Мишкан 
раймагышкэ 1500 тэнгэ ак- 
аш ӱ д р а м а ш  влак 
чулка, пӦрйэҥ да рвэ- 
зэ-влаклан йӧршаш носки, 
2000 тэҥгэ акаш мэж пое- 
то да тулэч моло тавар- 
влак чылажэ 10240 тэнтэ 
акаш тольо.

Кажнэ тавар налаш тол- 
шо колхозник, колхозница 
ышканжэ кӱлэш таварым 
налын кэртэш.

Амбарысэ клэщ дэн кузэ кучэдалаш
(Райзо аграном Борисовым етатьийаж э)

Клэщ манмэ амбар 
врэдитэль тӱрлӧ вэрат 
лийэш. Шурно кырымэ 
олымышто, шурно шуд- 
шыктымо орваштат, шур 
но амбарыштат, вакшыш 
тат, пэкарньыштат—ви- 
гэ вэрат к л э щ  лийын 
кэртэш, кушто гына 
шурнопырчэ альэ ложаш 
оптымо вэр уло гынду- 
шан клэщ ӧрчэн кэртэш.

Клэщ улым палаш йӧ 
еӧ огыл. Шурно оптымо 
амбарыш пурымо годым, 
нэрыш нэлэ пич ӱпш 
пэрна гын, клэщ тыгай 
вэрыштэ лийман. Клэщ 
куго огыл. Лупо (ку- 
гын ончыктышо йанда) 
вошт ончымо годым пэш 
рае койэш. Лупо дэч 
поенат ужаш лийэш. 
Шӱканрак шурно пыр- 
чым альэ пуракым на- 
лын шэм оҥаш, шэм 
коваштыш пыштэн кэчэ 
могорыш ыштэн ончымо 
гояым, ошалгэ альэ кӱ- 
рэн чӱеан изэ чӱчалтыш 
гай нӓета влак кэчэ вол 
гыдо дэч шылын кайаш

к Э Ч Э  вочдымо 
йӧрӓта.

Клещ ьашкэ ӧрчӓ. 
Пэрвойак клэщ шурно 
пырчын ӱмбял ковашты- 
жым да тӱлэтолмшжым 
(зародышыжым) кочкын 
пытара, вара шурно 
пырчын рӱдышкыжӧ пу- 
рэн пыжашым опта. 
Тыштэ иланаш тӱҥа- 

эш. Клэщ шурно пыр- 
лын тӱлэтомжым коч- 
?ын озьш лэктэ кодэш. 
Сандэнэ клэщ пэш ку- 
го лӱдмашан врэдитэль 
улэш.

Шуряо пырчэ кукшо 
лиймэ годым, ночкылык 
шо 13,5 процэнт артык 
лийдымэ еӱрэтыштэ 
клэщ шурно пырчын ко 
ваштыжым (шӱмжым) 
шӱтэн, кӧргышкыжӧ пу- 
рэн ок кэрт. Шурно 
пырчын ночкылыкшо 
18—20 процэнт уло 
гын, клэщ ӧрчэн вэлэ 
кэртэш. (Шурно пырчын 
н о ч к ы л ы к ш ы м  хата-лаба- 
раторий коч палэн на-

вэрым йэш гын илашыжэ пэш 
еай, 50-60 градус шок- 
шо лиймэ годым тудо 
кола. Клэщ 10-12 гра
дус йӱштым тӱеӓ, ты 
жапыштэ тудо кочмы- 
жым чарна. Шурно пыр- 
чыштэ шокшо лийаш 
тӱҥалшын, 5 градус 
шокшо лийын шушын 
клэш адак кочкаш тӱ- 
ҥалэш.

тӱҥалыт—тыдэ клэщли-; лаш лийэш). Клэщлен 
йэш. Тывэч паллэ клэщ 120-25 градус шокшо ли

Ава к л э щ  20-30 нарэ 
муным мунча. Сай ус
ловий лиймэ еӱрэтыштэ 
еэдэ муно гыч, кум-ныл 
вэчыштэ куд йолан ли- 
чинкэ лийэш. Варажым 
12-15 кэчэ гыч кушкын 
шушо клэщ лийэш.

Клэщым пытаршаш- 
лан киндэ амбар-влакым 
эрыкташ кӱлэш. Амбар 
вуй-влак аламан лэвэ- 
далтын гын, еайэмдэн 
лэвэдман, йӱр, лум ын- 
жэ вита. У шурно пырчэ 
оптымо дэч ончыч ам
бар йымалым еайӹн 
эрыктэн, 1—2 сантимэтр 
кӱжгыт дэн йӱлатымэ 
ош порым шавыман. 
Кэросин йӧрэ ыштымэ

ош пор нӧнчык дэн йы- 
гэт гын, еайрак лийэш. 
Кэросин йӧрэ ош пор 
нӧнчык тыгэ ышталтэш: 
налылтэш йӱлатымэ ош 
пор, пэшкыдэ руаш гай- 
рак лийшашан ыштэн 
ош порыш вӱд пыштал- 
тэш, вара тышкэ кэро- 
еин ушалтэш. 12 Кило
грамм нӧнчыкыш 400 
грамм кэросиным пыш- 
тыман. Вара тыдын дэн 
амбарын пырдыжшым, 
кӱвар оҥажым, чыла 
корэш-влакым йыгыман. 
Тыгэ ыштымэ годым 
клэщэ вашкэ кола. 
Дэзинфэкций эртарымэ 
дэч ожно шурно амба- 
рын кӱвар оҥажым шок- 
шо кон вӱд дэн мушман.

Пырдыж-влакыш шы- 
жыктышашлан эмульций 
йамдылалтэш. Эмульций 
тыгэ ышталтэш: 5 лит- 
ыр вӱдыш 1 килограмм 
йӱлатымэ ош пор, пэл 
литр кэроеин пш галтэш. 
Вара ты эмульций дэн 
дэзинфэкций эртарал- 
тэш. Идым лэваш, шы- 
нӓлык, мэшак, шурно 
шупшыктышаш орва- 
влакымат еэдын дэнак 
дэзинфэкцироватьлыман.

Районыштына курго 
йамдылмэ нэргэн 

СВОДКО
1°36 ий 20-шо ийӱльлан 
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Курзэ 79 6 54
Павай 100 15 35
Кужнур 67 17 7
Арда и 59 30 * 17
Брӱховко 55 64 55
К-Шадэ 60 18 60
К-Соказа 100 60 42
Пайтара 43 96 40
Йылыш 21 31 33
Монар 62 25 24
Кэмэй 100 54 87
К-Тамак 100 10 100
Мавльӱт 87 27 78
МиФкан 42 43 47
М-Накарьак 35 15 22
Нагрэтдин 95 30 40
Н-Троицк 68 10 43
Козаш 60 11 16
Соказа 100 45 70
Тымбай 39 12 25
Урйадэ 77 36 20
Нэргэ 70 23 84
Чорай 50 10 30
Йанагуш 39 24 46
ЧЫЛАЖЭ 64 29 45

Ю-шо ОСОАВИАХИМ 
ЛОТЭРЭИ БИЛЭТДАМ 

ОНЧЫЗА!
Мишкан район кӧргыщтӧ 

Ю-шо осоавиахим лотэрэй 
билэт шалатымэ кокла 
гыч модыш лэктын. Модын 
налшэ лотэрэй билэтын но- 
мэржэ—55, еэрийжэ 10864, 
разрадшэ 11, ты лотэрэй 
билэтлан 2500 тэҥгэ акаш 
модыш лэктын.

Модын налмэ океам Миш 
каныеэ сбэркассыштэ на- 
лаш лийэш.

отв. ред. ш . В. ВАСИЛЬЕВ
— ■ --------1------------- ;—  явввап
Краснокамский М арийский !  
Областной педагогический I 
техникум  еб’ являет прием *  
заявллвиии от желаюхцнх пос
тупить на 1,11 и Ш-в основ
ные курсы школьвфго н дош
кольного отделения.

От пӧступающих требуется 
следующие документы: 1.) Об 
образований., 2.) Метрическая 
выпись, 3,) Справка о состоя
нии здоровья и две фотокар
точки собственноручной под
писью.

С 22-го августа с/г. прово
дятся исцытания.

Примечание: Техникум 
производит вабор студентов 
марииской и удмуртской на 
щииопальностн.

Д ирекция

Утерянные документы 
считать недействитель

ными
Военный билет, к о м с о м о л ь с е н й  

билет на имя Егорова Антона.
Военный билет на имя Бикбу

латова Хабибрахмана, Лукнннна 
Сергея Григорьевича, Княэева 
Петра Демидовича, Аксенова Ми
хаила Егоровича, Шамыкова 
Шайбака» Зиавгнрова Галинура 
Коштылвчева Николая и Вали- 
нурова Шайхинура.

Метрическая выпись на им*  
Сведенцева Алексея Семеновича.
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