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Колхоз влак дэч йал озанлык 
налог олмэш подоходно 
налогым налмэ нэргэн

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт дэн 
ССР Ушэм Кадык Комиссар влак Совэтын 

пӱнчалышт !
Ты мартэ колхоз-влак дэч йал озанлык налог 

вӱдымӧ мландэ ӱмбач, гэктар чот дэнэ чотлэн пышты- 
мэ ставкэ почэш, утларакшым пырчан культур доход 
гыч налылтэш ильэ. Садылан тэхник культур дэн воль- 
ык дэч налмэ доход налогыш пӱтыньэк гайак пурэн 
огыл. Тыгай систэмэ, пырчан шурно вӱдымӧ озанлык 
ваштарэш виктарэн колтымо систэмэ, кызытсэ жапыш- 
тэ справэдливэ огылыш лэктэ да тудым вольык ончымо 
дэн тэхник культур вӱдымӧ гыч налмэ доход кушмым 
ушыш налын вашталташ кӱлэш.

Колхоз-влакын тэхник культур вӱдымӧ гыч, воль- 
ык ончымо гыч, пакча паша гыч да промысла гыч 
налмэ доходышт кушкын шогымылан кӧра, кызыт ын- 
дэ-пырчан шурно вӱдымӧ гыч налмэ доход ӱмбач нал- 
мэ налогым волташ эрыкым пуа, а колхозын—шолды- 
ра йал озанлык прэдприйатьын пэҥгыдэммыжэ йал 
озанлык налогым утларак справэдливэ обложэньэ сис- 
тэмэ дэнэ— подоходно налог дэнэ вашталташ эрыкым пуа.

Садылан ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнктэльнэ Комитэт 
дэн ССР Ушэм Калык Комиссар-влак Совэт' пунчалыт:

1. 1936 ий гыч колхоз-влаклан^йал озанлык нало- 
гым пумо систэмым вашталташ. /

2. 19,36 ий гыч кокхоз-влак дэч подоходно нало- 
гым тыгай чот дэнэ налаш тӱҥалаш:

а) подоходно налогым колхоз-влак эртышэ ийысэ 
чумыр валовой доходшо ӱмбӓч, колхозын идалукаш 
отчотшо почэш тӱлат.

Обложитьлалтшаш Доходшо колхозын чыла окса 
доходшо, тӱгак йал озанлык производство налмэ нату- 
ральнэ доходшо (а тыдыжэ кугыжанышын йамдылымэ 
акшэ почэш чотлэн луктылтэш) пурат.

„ ,6) колхоз-влаклан пумо подоходно налог ставкэ 
тӹгай лийэш: йал озанлык артэль дэн коммун дэч ва
ловой доходын 3 процэнтшым налылтэш, а мландым 
пырльа ыштымэ товаришэстывэ дэч—4 процэнт.

3. КолХоз-влак подоходно налогым тыгай срокыш- 
тӧ тынар тӱлат: 1 мартлан—20 процэнтшым, 1 ийуль- 
лан— 40 процэнтшым, 1 октьабрлан—30 процэнтшым 
да кодшо 40 процэнтшым— 1 дэкабырлан.

Уҥлаидарымаш: 1936 ийыштэ колхоз-влак подоходно
налогам 1 октьабрлан 50 процэнтшым да вэс ,50
процэ нтшым 1 дэкабрлан тӱлат.

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт вуйла 
ты ш э -М . КАЛИНИН.
ССР Ушэм Калык Комиссар-влак Совэт вуйлатышэ— 
&  МОЛОТОВ.

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт сэкрэ- 
тарьын пашажым шуктышо—И УНШЛИХТ.

Мосхо, Крэмль, 1936 ий 20 иВуль.

„АНТ-25П самольот энипаЖым 
награднтьлымэ нэргэн

ССР Ушэм РУдӧ Испалиитэльнэ Комитэтыи пуичалш»

Пэрвой 
квитанцым нальэ

Сталин лӱмэш колхоз 
(К. Шадэ йал совэт) 80 
цэнтньэр киндым 28 ийуль- 
ышто кугыжанышлан эн 
пэрвойак Мишкан дэн Пӱ- 
рӧ район кӧргылан сда- 
ватьлыш.

Качэстывэ 
вэрч огыт 

нучэдал
Крупскайа лӱмэш кол- 

хозышто (Мишкан йал со- 
вэт) уржа тӱрэдмаштэ ка- 
чэствэ вэрч огыт кучэдал. 
Машина дэн тӱрэдмаштэ 
кӱлтӓ пидмэ годым кид 
шорвондо дэнэ йылт огыт 
удыро, ик квадратнэ мэ- 
тырлан 10—'20—30 нарэ ур- 
жа вуй-влак кодыт.

Кӱлтӓ пуртышо влак сус
ла да копна йымалсэ йогэн 
кодшо вуйым шорвондо 
дэн удрэн огыт нал.

Вуй погаш школьник да 
шоҥго-влак ушалтын огыл.

Тыгай ситыдымаШ паша 
влакым кызытак тӦрлаты- 
ман да шурнЫм я к  пырчы- 
жым йомдарыдэ вашкэ 
погэн налман.

Ш. В.

Арктикын нэлэ условий 
влакыштыжэ да изучать- 
лыдымэ йӱдвэл район вла- 
кыштэ НИГУЩ  волэн шич 
дэ МОСКО—Йӱдвэл тэҥ- 
гыз—Камчаткэ —  Никола- 
йэвск—Амуршто гэройла 
чоҥэштымашым шуктымы- 
лан, чоҥэштымаштэ пэш 
куго усталыкым да пэҥгы- 
дылыкым ончыктымылан 
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполни- 
тэльнэ Комитэт пунчалэш:
1. „АНТ—25“ экипаж ко
мандир В. П. Чкаловлан, 
кокымышо пилот Г. Ф, 
Байдуковлан, штурман 
А. В. Бэльаковлан Совэт 
Ушэмын гэройышт влак

лӱмым пуаш да„совэт ушэ- 
мыштэ г э р о й  лӱмым 
пумо положэньэ" войынча 
Лэнин ордэным пуаш.
2. Б. П. Чкаловлан—30000 

тэҥгэ, Г.Ф. Байдуковлан да 
А.В. Бэльаковлан йэҥышт 
вуйэш 20000 тэҥгэ окса 
дэн йэдиноврэмэннэ награ- 
дым пуаш.

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполь 
нитэльнэ Комитэт вуйла- 
тышэ М. КАЛИНИН

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполь 
нитэльнэ Комитэт сэкрэ- 
тарь пашам шуктышо—

И. УНШЛИХТ 
Моско, Крэмль, 1036 хй 24 явуль

Ш урно погымо 
качэствым  

ончыдэ 
вольыкӹм пасуш 
колтыман огыл

„Карл Маркс" колхозыш- 
то (Кӱрзэ йал совэт)_ ур- 
жам тӱрэдын да култам 
пуртэн пытаршын, бригадир 
влак дэч колхоз правльэн

> вуйлатышэ Байгузин Ай- 
мэт пашан качэствыжым 
ончэн актэ дэн принимать 
ыштыдэгэчак пасуыш кӱту- 
ым колташ разрэшитьлэн. 

( Молан вара тудо тыгэ 
ыштэн?Моланжэ паллэ. Ты- 

'гэ  ыштэт гын, кок—кум 
| кэчыштэ вольык влак код- 
шо шурно вуйым вашкэ 
погэн налыт, вара качэст- 
выжэ сай лийэш.

Тыгэ ыштымаш паша 
сай огыл. Колхозланат, 
тугак колхозникланат пэш 
куго зийан. Кодшо шурно 
вуйым погэн пытаршын да 
пашан качэствыжым о^чэн 
бригадир-влак дэч колхоз 
правльэн вуйлатышэ актэ 
дэн налмӧҥгӧ гына, вольы- 
кым пасуш колташ лийэш. 
„Карл Маркс" колхозӹсо 
гай паша моло колхоз- 
ышто ончыкыжо лийман 
огыл.

Литвинов йолташлан ССР Ушэм 
СНК дэн ВКП(б) Рӱдӧ Комитэ- 

тын саламышт
Тыланэт 60 ий тэммэ кэчын ССРУшэм Калык Ко

миссар влак Совэт дэн ВКП(б) Рӱдо Комитэт Тыйым, 
большэвик партийын эн тошто пашайэҥжым, совэт 
дипломатийын вуйлатышыжым, чыла шэмэрлан кулэ- 
шын сар ваштарэш да тыныс паша вэрч нойӧдэ ку- 
чэдалшым саламлат.

Тыланэт тазалыкым да пашаштэ ончыкыжат сэҥы- 
машым жэлатлэн, мэмнан куго родинлан да уло тӱньа- 
сэ шэмэр влаклан кӱлэшын тыныс паша вэрч шогы- 
маштэ совэт дипломатий ышкэнжын пашажым чэсть 
дэн шукта манын Совнарком дэн ВКП(б) Рӱдӧ Коми- 
тэт пэҥгыдын ӱшанат.
ССР Ушэм СНК вуйлатышэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт 

» В. МОЛОТОВ. сэкрэтарь И. СТАЛИН.

ССР Ушэм вэс эл нокла паша вик- 
тарышэ калык Комиссар М. М 
Литвинов ■олташым Лэнинордэн 

дэнэ наградитлымэ нэргэн
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэтын пунчалжэ 

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт ПУНЧА- 
ЛЭШ:

Вэс эл кокла паша виктарышэ Калык Кимиссар 
Максим Максимович ЛИТВИНОВЫМ тудчн 60 ийаш 
йубилэйжэ лӱмэш, совэт дипломатий вуйлатымэ па- 
шаштэ шогэн тыныслык вэрч кучэдалмаштэ кугу зас- 
лугым ыштымыжлан ЛЭНИН ордэн дэнэ наградИтлаш. 
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт вуйлатышэ.

М. КАЛИНИН 
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт сэкрэтарь 

пашам шуктышо И. УНШЛИХТ 
------  ------

Ф. Э. Дзэржинский колмылан лу ий
Ф. Э. Дзэржиисиий 611 

йолташ шарнымым 
ӱмыраҥдымэ нэргэн
ССР У ш эм  Р ^дӧ  Исполни; 

тэл ьи э  К о м и тэты и  
п ун ч ал ж э

Лэнин дэн Сталинын 
ик эн лышыл соратник- 
ыштым, ВЧК—ОГПУ да 
промышлэнность дэн тран- 
спорташто партийын пэр- 
вой куго сэҥымаш органи- 
заторын—Фэликс Эдмун
дович Дзэржинский йол- 
ташын колымыжлан лу ий 
тэммылан кӧра, ССР Ушэм 
Рӱдӧ Исполнитэльнэ Ком- 
итэт ПУНЧАЛЭШ:

1. Моско олаштэ Дзэр- 
жинский лӱмэш плошадь- 
эш Фэликс Эдмундович 
Дзэржинский йолташлан 
памӓтникым ышташ.

2. Фэлйкс Эдмундович 
Дзэржинский йолташын 
лӱмжым пуаш:

а) Тагильысэ ваг онно- 
строитэльнэ заводлан,

б) Краснопрэснэн трэх- 
горно мануфактурлан,

в) Курск кӱртньӧ корны- 
лан да

г) ЛЬубэрэцкысэ НКВД

трудовой коммунылан.
ССР Ушэм Рӱдӧ Ис- 

полнитэльнэ Комитэт вуй- 
латышэМ. КАЛИНИН.

ССР Ушэм Рӱдӧ Исиол- 
нитэльнэ Комитэт сэкрэ- 
тарь пашам ш у к т ы  ш о

И. УНШ Л И ХТ. 
Мосво, Крэмль 
1936 ий, 19 ивуль.

Уржам тӱрэд 
пытарӹшт

„Пэлэдыш" колхоз (Йы- 
лыш йал совэт) 29-шэ ийу- 
льышто уржам тӱрэд пы- 
тарыш да икийаш культу- 
рым тӱрэдаш тӱҥальэ..

Тэнэйэ пошкыдо колхоз 
влакым ончымаштэ уржа 
дэн икийаш шурнӧ сай 
шочын.

ИАШ КИН

Ӱнырэш мландз д ан 
пайдаланыиэ иугыжаи- 

ыш ант пуалтэ
Ийульын ЗО-жо  ̂„Пэлэ- 

дыш“ колхозлан ӱмырэш 
мландэ дэнэ пайдаланымэ 
кугыжаныш акт пуалтэ.

Акт пумо годым, стаха- 
новла тӱрэдшэ колхозник 
да колхозница влаклан по- 
чотно грамотым да пасмам 
пӧлэклан пуалтэ.

Й А Ш КИ Н



1936 ий 3-шо ӓвгустБ № 39 (430) „Комун Корно0 2-шо мог

Школ-влак йамдэ огыл
Ардаш йал совэт кӧргыш 

тӧ чылажэ 8 колхозлан 7 
школ уло. Тугэ гынат, ты 
школ влак, 1936-37 тунык- 
тымо ий лышэмын шуын 
гынат, йамдэ огытыл. „Мо- 
лотов“ колхоз школЛан 
кӦрго тӧрза влакым, пэчым 
пэчаш, лэвашым ыштышаш 
влак уло. „Пахарь “ колхоз 
школым конопатьлышаш, 
вуйжым лэвэдшаш уло, 
кӧргӧ тӧрза влак кӱлыт, 
йыр пэчэ кӱлэш. „Волгы- 
до“ колхоз школым штэн 
шуктышаш тӧрза, потолок, 
кӱвар вакшаш уло, мурйа

лукшаш уло (кэрмычат 
укэ.) Ик школыштат ты 
ончыктымо влак ышталтын 
огыл. Школ влаклан ик ко- 
мылька пукондалтын огыл. 
Ардаш йал совэт школ 
влак рэмонтлымо чот дэн, 
засэданьыштэ шуко гына 
кутырыш, пунчалым лукто. 
Чыла кагазэш гына кодо. 
Оксам пуаш ыштыш гынат, 
ик школланат оксам пуэн 
огыл., „Окса укэ “—манын 
туныктымо ийлан йамды- 
лалтмашым йал совэт кӱр- 
лэш.

ВАСИЛЬЙЭВ '

У тунэммэ ийлан йамдылалтмаш 
пушкыдо

Тынбай Пэлэ Кыдалаш 
Школ у тунэмшаш ийлан 
пушкыдын йамдылалтэш. 
Тэнэйэ 250 рвэзэ тунэм- 
шашан, Тугэ гынат, ты 
рвэзэ влаклан класс помэ- 
шэньым, партым да тулэч 
моло кӱлэш ӱзгар влакым 
йамдылаш тӱҥалын огыт 
ул.

1935-36 тунэммэ ийла- 
рак шуктышаш кок пача- 
шан пӧрт тэнэйат ыштэн 
шукталтын огыл.

Ты пашашкэ школ ад- 
министрацэ дирэктыр Пай-

мэтов П. да йал совэт вуй- 
латышэ Аптыкайэв Апка- 
ний кӱлэш вийыштым огыт 
пыштэ.

Пу йамдылымэ пашат 
пэш пушкыдо. 250 кубо- 
мэтр пу гыч 110 кубо- 
мэтржэ гына кондалтын.

Ончыкыжымат у тунэм- 
шаш ийлан йамдылалтмэ 
паша тыгэ мийа гын, код- 
шо ийысэ гайак кок смэ- 
на дэн туныкташ йӧсӧ ли
йэш.

ТУНЫКТЫШО

Трахом пункт 
влак пашам 

огы т ыштэ
Ардаш йал совэтыштэ 

кок трахом эмлымэ пункт— 
иктыжэ „Молотов“ вэсыжэ 
„Волгыдо" колхозышто 
улыт. Кызыт эмлымэ па
шам огыт намийэ. оМолан 
огыт эмлэ. Паллэ: Йал со- 
вэт эм влак налаш оксам 
ок пу. Пункт влакыштэ 
нымо рӓт укэ. „Волгыдо“ 
колхоз пунктышто плакат 
влак кушкэдалт пы тэн .Кӧр- 
гыштыжо пурак, лавыра, 
чэрлэ толэш гын, адак чэр 
лана вэлэ. Трахом паша 
йэи1 Имайэв С., Аптыланов 
Шайбук нымо пашам огыт 
ыштэ. Шайбукын пунктыш- 
тыжо кид мушкаш кӱҥга- 
нат укэ.

Райздрав могырым ты 
ситыдымаш влакым кунам 
тӧрлатат гын?

ВАСИЛЬЙЭВ

Колхоз лудмо 
пӧрытш 5075 

тэҥгэакаш  кнага
: Ийуньын 20-ж гьщ ий
ульын 20-ж мартэ, Миш- 
кан район калык туныкты- 
мо пӧлка, ышкэ инциатив- 
ыж дэнэ 5075 тэҥгэ акаш 
сылнэ мутан, почэламутан 
марла кнага-влакым колхоз 
лудмо пӧрт-влаклан ужа- 
лыш.

Ты ужалымэ кнага-влак 
коклаштэ писатэль М 
Горькиймн— „Аважэ“, Шоло 
ховын „Савырымэ Со|рэм“ , 
Чавайын— „Ой пого“ да 
моло сылнэ мутан кнага, 
пийэс-влак ужалалтэ.

Марий рвэзэ литэратур 
Й. Йалкайн возымо кнага- 
влак гына 2225 тэҥгэ акаш 
ужалалтэ.

, ВАСИЛЬЙЭВ

Куго порот тагам 
огыт саклэ

Максим Горький лӱмэш 
колхоз 4 Рамбульэ порот 
куго тага-влакым налш!. 
Т угэ гинат, колхоз ысо 
вольык ончымо пашам 
вуйлатышэ Килдийаров 
Кивай ты тага-влакым огэш 
ончо. Кызыт ик тагажын 
пылышэшыжэ, вэсыжын 
шал мэ вэрэшыжэ шукш 
возын.

Ты чэрлэ тага-влакымак 
кӱтышкӧ колтат.

ВАСИЛЬЙЭВ

Бригадир
Имангул

ӱдрамашыжым
нЫра

Молотов лӱмэш колхо
зын (Ардаш йал совэт), 
бригадиржэ С м а г у л о в  
Имангул ӱдрамашыжым 
йанлыкла ашна. Ийульын 
2—3-жо Имангул ӱдрамаш- 
ыжым пвш чот кырыш. 
Удрамашыжэ эмганыма гыч 
чак кодо. Смагуловын 
ӱдрамашым тыгэ ындырэн 
ашнымашыжэ кызыт гына 
огыл, йатыр жап годсэк 
уло. Тудлан ӱдрамашым 
кыраш кӧ правам пуо гын? 
Тыгай сындымэ койышыж- 
лан совэт ушэмын пэҥгыдэ 
законжо дэнэ путыралман.

КОРАК

Масайэв суд 
исполнитэль 

лийын ок кэрт
И й ӱ л ь  тылзыштэ, 

Мишкан районысо суд 
исполнитэль Масайэв ара
кам йӱмӧ вуйжо дэн 
„Шэмэр“ колхозысо ум- 
бал погымо пунктыш пур- 
ыш. Тушто улшо йэҥ-вла- 
кым лӱдыктэн, пастырэн 
лукто да наста-влакым 
сумыркалэн пудыртыльо.

Варажым пункт пӧртым 
тӱжвал могыр гыч пуда- 
лэн кум сагат утла пашам 
чарэн шогыш. Масайэвын 
тыгай сындымэ пашажым 
моло годымат йатыр 
ужылтын.

Кугыжанышлан шӧр пу- 
маш пашам тормызлэн 
коштшо Масайэв суд ис- 
полнитэль лийыч кэртэш 
мо?

Пункт вумлаты шэ— 
Салмийанов, 

тэ х ки к—Гасников.

Фэрмэ К И Н Д Ы М  
шалатымьшан 

мут кучымаш кэ
„ Волгыдо“ колхоз ушкал 

фэрмыштэ, фэрмэ вуйла- 
тышэ—Ибулайэв Ибай шкэ 
пашажым чэслын ок п ук- 
то да сындымэ пашам ыш- 
тыл кийа. Фэрмысэ ушкал 
шӧр гыч кок килограмм 
ӱйым шканжэ ыштэн на- 
лын. Фэрмэ воллыклан 5 ц. |
28 кило пурсам фуражлан 1 
йоҥыштэн, тыдлэч поена 
2,5 ц. пуреам, 2,5 ц. алама 
шыдаҥым фуражлан налын.
1936 ий 7 ийунь дэч вара 
Ибулайэв чылажэ 10,96 ц. 
фуражым налын гын, во
ль ыклан 1 ц. 13 кило гына 
пукшэн, кодшыжо кушты- 
жат палэ огыл. Адак Ибу- 
лайэв ышкэ сосна игыжым 
фэрмыштэ пукшэн ашнэн 
да 130 кэчылан вич кило 
дэн, 6 ц. 50 кг. фэрмылан 
налмэ фуралсым пукшэн.

Колхоз правлэнь Ибула- 
йэвым фэрмэ вольыклан 
силос да лышташ курго 
йамдылмашым пуэн гынат, 
фэрмэ вольыклан курго 
йамдылышашым кӱрлын 28- 
шэ ийульан 24,83 тонно 
лышташ кургы эд вэлэ йам- 
дылыктэн, еилоеым мунар 
тонным йамдылымэ палэ 
огыл, Ибулайэв огэшат 
шинчэ. Фэрмэ вольыклан 
чӹлажэ 109 ц. шӧрым ку- 
гыжанышлан пушаш ильэ, 
гын 65 цэнтнэр альэ шӦр 
пушаш планым 66 процэнт 
вэлэ шуктэн.

Ибулайэвын фэрмэ фу
раж шолыштмыжлан, силос 
да лышташ курго йамдыл- 
машым кӱрылмыжлан, адак 
кугыжанышлан ш ӧ р  
пумашым тормызлымыж- 
лан, колхоз правлэнь заеэ- 
даньэ паша гычшэ кораҥ- 
даш да пашам калык еу- 
тыш нуаш ыштышт.

Колхоз ечэтовод
М АХМ УТ ОВ дэн

С. ВАСИЛЬЙЭВ

1 август 
импэралист еар 

ваштарэш  
шогымо кэчэ

1914— 1918 ийлаштэ лий- 
щэ импэралист еар 400 
миллиард утла ш^ртньЗ 
тэҥгэш шуын. ч Сарыштэ 
чылажэ 10 мильон йэҥ ко- 
лэн. 17 мильон йэҥ еуеыр- 
гэн, 18 мильон йэҥ паша- 
лан йӧрдчмыш лэктын, адак 
шуко матэриальный пойан- 
лыкат пӹтэн.

Капиталист эллаштэ' им-; 
пэраилист влак йэҥ млан-1 
дым еар дэн шупшын нал- 
шашлан да колоньыш еавы 
рэн йэҥым эксплотировать- 
аш вэрч у еарым йам- 
дылат. Тыгэ кызат фашист 
Италий Абиссиным еар дэн 
шупшын нальэ.

Кызытсэ жапыштэ фа
шист влак кэчылэч кэчын 
у еогышым ышташ йамды- 
лалтыт, (Путыракпшм Гэр- 
манийыштэ Гитльэр—фа
шист влаетьым вуйлатышэ).

Буржуазийын у импэриа-

Виклан пайдаланымаш

лист еарлан да ССР Ушэм 
ваштарэш толаш йамды- 
лалтмыжым орышыла еар 
ӱзгар йамдылмэ гычак уж- 
аш лийэш.

1 август кэчым эртарэн, 
мэ адакат ышкэнан эл аралы 
мэ пашанам еайзмдыман, 
Чыла колхозлаштат Осо- 
авиахим йачэйкым органи* 
зоватьлаш кӱлэш. Шушаш 
призывлан еайрак йамды- 
лалташ да еай грамотан 
таза допризывник влакым 
Йошкар армийыш пуман. \

Шоҥгэммӹлан кӧра паша ыштэн 
кэртдымэ да йэшыштэ пашамг 

ыштэн кэртшэ йэҥ укэан 
колхозник дэн ыш кэт озанлыкан 
крэетьан влакын озанлыкыштым  
кугыжанышлан тӱлышаш дэч 

утарымэ нэргэн
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт дэн ССР Ушэм Калык 

Комиссар влак Совэт пунчалышт
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт Дэн ССР Ушэм Калык Комис- 

еар-влак Совэт пунчалыт:
Шоҥгэммылан (60 ийым эртышэ да тулэч куго 

ийанлан) кӧрӓ пашам ыштэн кэртдымэ да йэшыштэ 
пашам ыштэн кэртшэ йэҥ укэан колхозник дэн) ышкэТ 
озанлыкан крэетьан-влакын озанлыкӹштым 1937 ий 
1 йанвар гыч кугыжанышлан киндым, кэчэвӧртмым, 
риеым, парэҥгым, шылым да шӧрым тӱлышаш гыч 
йӧршын утараш.

Тыдэ пунчалмутым илышыш пуртымо чотышто 
заготовко комит&тлан инструкцым лукташ да тудым 
ССР Ушэм Совнаркомлан пэвгыдэмдымэк вэрлашкэ 
колташ кӱшталтэш.

ССР Ушэм Калык Комиссар-влак Совэт вуйлаты-
ш э -В . МОЛОТОВ.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт еэкрэтарь—■И. СТАЛИН.
1936 ий 24 иӧӱль.

Йалкор еэрыш  
почэш

„Комун Корно“ газэтын 
рэдакцышкыжэ кулак эргы 
жэ Пайгазов Пайзук да 
моллан эргэ Шуматбайэв 
ӱй заводышто ыштат да 
колхозник влакым олталат 
манмэ еэрыш пурэн ильэ.

Ты еэрышым тэкшыршын 
Ардаш йал еовэт вашму- 
тым тыгэ сэра: „Пайгазов 
Пайзук алама пашам ыш- 
тымыжлан, йалкор еэры- 
шым тэкшырышын» ӱй 
заводышто ыштымэ пашаж 
гыч кораҥдалтын, моллан 
эргэ Шуматбайэв нэргэн
15 ийульэш матэриал ыш- 
талтэ, алама пашашт вла- 
кым ӱй завод могырым 
да йал еовэт могырым тэк- 
шырэн шогалтэш.“

Пашам ок ыштэ
Кужнур йалыштэ (тудо 

йал еовэтак) трахомотоз- 
ник лийын ыштышэ Апту- 
шэва пашам ыштыдэ акым 
налэш.

Шуко годым пунктыш- 
тыжо кэчывалым лампэ 
тул дэн кычалат гынат 
Аптушэвам от му. „Молан 
пашашкэт от мийэ?“—йодат 
гын,— „Не вам еомною рас
поряжаться, я подчинен 
райздраву— “вэлэ манэш 

Б. И.

отв. ред. Ш . В. ВАСИЛЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный военный бяяет ж

характеристика о военной служ
бе Биктыбаева Илтыбая, ееен- 
ный билет Шестеринова Михаи
ла, конный насиорт на имя Шее 
терикова Андрея и Ефремова 
считать не действителнымн.
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