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Стахановла паша ыштымаш 
вич кэчашыш ушнэн, шурно 
погьшашым, кугыжанышлан 
киндэ пумашым вийаҥдаш

Колхозник-влакланРайоныштына шурно по- 
гэстармаш пушкыдын кайа. 
5-шэ августлан уржа да эр 
вӱдымӧ культур улыжат 
40 процэнт вэлэ погалтын. 
Погымо шурнын 46,7 про- 
цэнтшэ каванлымэ да кыр- 
мэ идым влакыш чумыры- 
мо. Шурно кырмаш 27,3 
процэнтыш вэлэ шуын.

Пасулаштэ шурно кӱчы- 
кырак лиймэ дэнэ, шурно 
погэстармаштэ пашан ка- 
чэствыж вэрч вийын кучэ- 
далман. Тугэ гынат, йужо 
ик колхоз вуйлатышэ, бри
гадир влак качэствэ вэрч 
кучэдалмашкэ куго шоны- 
машым ушэн огытыл. „Кы 
зыл Йул “ колхоз, вуйлаты- 
шыжэ Камалэтдинов, „Ра
дио,, колхоз, вуйлатышыжэ 
Байрамалов шурным ка- 
чэствэннэ погэн налаш вэрч 
огыт кучэдал. Бригадэ вла- 
кым звэна влаклан шэ- 
лын, поена участкэ вла- 
кыш пэҥгыдэмдэн огытыл. 
Шурно вуй погымаш орга- 
низоватьлымэ огыл.

Шурно погэстармаш дэн 
пырльа, кугыжанышлан кин- 
дэ пумаш еадак лушкыдо. 
3-шо августлан улыжат 
551,43 цэнтнэр вэлэ пуал- 
тын. Поена колхоз-влак: 
Сталин лӱмэш колхоз (Ша 
дэ йал еовэт)— 117,28 цэнт- 
нэрым, Каганович лӱмэш 
колхоз (Мавльут йал еовэт) 
—42,88 цэнтнэрым, Киров 
л^мэш колхоз (Накарӓк йал 
еовэт)—25,36 цэнтнэрым, 
Фрунзэ лӱмэш колхоз (Йа- 
нагуш йал еовэт)—38,56 
цэнтнэрым, „У  марий“ кол
хоз (Кэмэй йал еовэт)— 
20,03 цэнтнэрым, чылажэ 
22 колхоз 551,43 цэнтнэр 
киндым кугыжанышлан 
пуэныт. Кугыжанышлан 
киндым пумаш, пэрвый за- 
повэдь улэш гынат, йужо 
ик колхоз вуйлатышэ влак 
тыдым уҥлэн огытыл. „Кы
зыл Йул “ колхоз, (Ардаш 
йал еовэт) вуйлатышыжэ 
Камалэтдинов кугыжаныш- 
лан ик килогрмм киндым 
пудэ, колхозник-влаклан 
кырмэ шурно гыч 25 про- 
цэнтшым аванеым пӱэдэн. 
„Чэвэрнур“ колхоз (Йы- 
лыш йал еовэт) вуйлаты- 
шыжэ Байдимиров, 160 цэн 
тнэр шурным кырэн налын 
да 27 цэнтнэрат 34 килом 
колхозник влаклан аванеы- 
лан шалатэн. Ты колхоз 
вуйлатышэ-влак кулакын— 
пэрвой шкаланна, вара ку- 
гыжанышлан— манмэ агита- 
цэ йымак вэрэштын, кугы- 
жанышлан киндэ пумашым 
тормызлат, партийын ди- 
рэктившым пудыртылыт. 

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт ийу- 
ньыео плэнум рэшэньыш-

тыжэ
аванеым пуэдаш, вольык- 
лан кургым да колхозласэ 
моло кӦрго озанлык кӱлэш 
лан отчислэньым тыгай 
кугыт дэнэ ышташ: Шурно 
чотышто—урлыкаш учает- 
кэ гыч кырымым чотлыдэ 
фактичэскэ кырымэ шурно 
гыч 10 процэнтым, а пашам 
еайын ыштышэ ончыл кол
хоз влаклан 15 процэнт 
мартэ пуаш—манын ончык- 
тымо, тыдэ кажнэ йал ео- 
вэт, колхоз вуйлатышэ, 
бригадир-влаклан да кажнэ 
колхозник-влаклан раш па- 
лэ лийман, кажнышт уҥлы- 
ман.

Августын 5-шэ гыч 10 
мартэ ВКП(б) Пошкырт 
Обком Пошкырт рэепуб- 
лик кумдыкэш пырчан 
шурным еай качэствэ дэн 
кӱчык жапыштэ погэета- 
раш етахановла паша ыш- 
тымаш вич кэчашым увэр- 
тарэн. Ты вич кэчашыштэ 
пырчан культур шурно по- 
гэстармаштэ куго ваштал- 
тышым ыштыман. Бри 
гадэ влакым звэна влаклан 
пӧлэн, нуно-влакым поена 
участкэ влакыш пэҥгыдэм- 
дэн, шурнын кажнэ пыр- 
чыж вэрч кучэдалман. Са- 
дыгак кугыжанышлан киндэ 
п у м а ш ы м а т  в и -  
йаҥдэн, ерокыштыжо пу- 
машым шуктыман.

ш ы д а ҥ  т Урэ дм аш тэ  
еТАХАНОВЭЦ ВЛАК
Август кэчэ мландым 

чот ырыкта. Корнышто эр- 
тэн кайшэ йэҥ почэш пу- 
рак нӧлтэш, вара шыҥалык 
еэмын колхоз паеум лэвэ- 
дэш. Ты шокшо кэчкштэ 
Фрунзэ лӱмэш колхозышто 
лобогрэйка дэн ыштышэ- 
влак Бикбулатов Шайхи- 
лиелам дэн Бикбулатов 
Нурулла шыдаҥым тӱрэдыт. 
Шокшо кэчэ нуным куакда- 
ра, шӱмышт утыр вэлэ чот 
ылыжэш, пашаштэ нуно 
коктынат шукорак ышты- 
нэшт, кэчаш нормыжтым 
шойылан кодынэшт.

Районыштына шурно 
погэстармаш нэргэн

еводко
(1936 ий 5-шэ августлан 

%% чот дэн)

ЙАЛ СОВЭТ 

ВЛАК ЛӰМ

Кӱрзэ
Павай
Кужнур
Ардаш
Брӱховко
К-Шадэ
К-Соказа
Пайтара
Йылыш
Монар
Кэмэй
К-Тамак
Мавльӱт
Мишкан
М-Накарак
Нагрэтдин
Н-Троицк
Козаш
Соказа
Тымбай
Урйадэ
Нэргэ
Чорай
Йанагуш
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45 16
41 17
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40 14
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Кас вэл. Стахановэц-влак- 
ын кэчаш нормышт тэмын, 
нуно 5 гэктармш ш а Е ггы р а -  
кӓк шуктагшт. Тугэ гынат 
нуно пашан ударлэ пагыт 
шым уҥлэр, чын кӱмылышт 
дэн тыршэн тӱрэдыт.

Ик пагытлан машина йӱк 
чарныш. Тыдэ район рӱдӧ 
гыч толшо йолташ да йал 
еовэт вуйлатншэ толын 
шуын Шайхилиеламын па- 
шаж нэргэн йодышткт.^ Кэ- 
чэш кӱйшӧ шэм тӱеан, 
шинчам йанда дэн пэтырэн 
Шайхилислам ош пӱйжым 
кэчэщ йылгыжтарэн калаеш:

— Шыдаҥым лобогрэйкэ 
дэн тӱрэдаш ок лий, лийэш 
гынат шуко вуй пӱчкшлт 
кодэш-маныт—тыдэ чын 
огыл. Тэвэ мый машина дэн 
кум ий ыштэм, машина еа- 
дэ иктак огэшат пудырго, 
пиекыжат пӱчкэш. Ты кӱ- 
дэштэ машина воктэн лап 
лийшэ Нурулла машинам 
ӱйлыммжым чарнэн ӱетарыш 
—Машинам эрыкташ, ӱйлаш 
да кӓдырлаш кӱлэШуукэ гын 
тудо ок турэд.

Чынжымак Шайхилислам 
дэн Нуруллан машинашт 
чот, пискышт пуеӧ, кӱшты- 
МӦ еэмын тӱрЭ ДЭ Ш . ШоЙГ,У1- 
но зэрноуловитэльат уло.

Садыланат вэт Шайхилис- 
лам дэн Нурулла кок ырвэзэ 

к патыр колхозышто етахано- 
•вэц лӱмым нумалыт. Кодшо 
ий нуно ик машина дэн 
чылажэ 130 гэктар шурным 
турэдыч.

Машина дэн паша ончьглк 
кайа, куштулэмэш, маши
нам йӧратымэ да шинчымэ 
вэлэ кӱлэш.

Н. П.

Сай номбайнэр вланлан 
„Комбайновый уборнын мастэржэ" 

лӱмым пумо нэргэн
ССР У ш эм  Мландэ паша К а л ы к  Комисӓриатын 1936 ийыеэ  

,25 ийульы сӧ  п ун чӓл ж э

Сай комбайнэр-влаклан почэш ССР Ушэм млан дэ 
„Комбайновый уборкын паша Калык Комисариат 
мастэржэ “ лӱмым пушаш-пуа.
нэргэн Йӱдвэл К а в к а з !  3. Областлан шэлэды- 
крайыеэ комбайнэр тӱшкан: дымэ еойузно рэепубликын 
Чэсноков, Чэкалов, Пого-’ да автоном рэспублик-вла- 

Попандопуло, Голу-рэлов
шэнко, Ситник, Чэркэсов, 
К а ч а л о в ,  Палапидов, 
Дэрэнчэнко, Онуфриэнко, 
Браун, Наумэнко, Кузьми- 
нов да Сариэв йолташ-вла- 
кын инициативыштым еай- 
лан чотлэн, ССР Ушэм 
Мландэ паша Калык 
Комиеариат пунчалэш:

1. Экзамэным кучымыжо 
годым комбайным пэш 
еайын шинчышылан чот- 
лалтшэ, комбайн дэнэ про- 
изводетвэннэ * заданьым 
эртарэн тэмышэ да паша 
дэч вара комбайным еай 
еоетойаньанымак едатьла 
гын, тудлан „Комбайновый 
уборкын мастэржэ1' лӱмым 
пуаш. Тыдын нэргэн ту- 
дын комбайнэр улмо нэр- 
гэн оичыктымо удостовэ-

кын Мландэ паша Калык 
Комисариатышт п э л э н ,  
тыгай край дэн облает 
мландэ управлэньэ-влак 
пэлэн испытатэльнэ комис- 
еым ышташ. Тыдэ комис- 
еым Калык Комисар-влак, 
край дэн облает мландэ 

^управлэньэ-влакын началь- 
никышт вуйлатат.

4. Комбайным пэш еай- 
ын палэн налшэ комбайнэр 
влак Мландэ паша Калык 
Комисариатлашкэ (3-шо 
ст.), край дэн область 
мландэ управлэньлаштэ 
экзамэным кучаш шоны- 
мышт нэргэн, йодмашым 
пуат. Шурно погымо паша 
иытымӧҥгӧ мландэ паша 
нарком-влак да край дэн 
облает мландэ управлэньэ 
начальник-влак „Комбайно-

рэньэшыжэ кэлшышэ пал-Iвый уборкын мастэржэ'1 
ым ышташ да лӱмын лук-^лӱмым пуаш ходатайст-
мо значокым пуаш.
2. „Комбайновый уборкын 

мастэржэ" лӱмым облает- 
лан шэлэдымэ еойузно 
рэспубликын да автоном 
рэспублик-влакын Мландэ 
паша Калык Комисариат- 
ышт, тыгай край дэн об
лает мландэ управлэньэ 
начальник влакын кӧлан 
пушаш нэргэн йодмышт

|вым ыштат.
5. Тыдэ пунчалым каокнэ 

комбайнэр дэк шукташ 
Мландэ паша Калык 
Комисариат-влакын (3-шо 
етатьа), край дэн облает 
мландэ управлэньэ-влаклан 
кӱшташ.

ССР Ушэм Мландэ паша 
Калык Комисар— 

М. ЧЭРНОВ.

Йанбахтинын бригадыжэ 
ончыч кайа

Йанбахтинын бригадыжэ 
„Путиловэц“ колхоз (Пай- 
тара йал еовэт) 31-шэ 
ийульлан 113 гэктар уржам 
тӱрэд пытарыш да 50 гэк- 
тар уржам кырыш.

Йанбахтин шурно пырчэ 
йоммаш ваштарэш кучэдал- 
машым еай организовать- 
лэн. Кызыт 14 гэктар кум- 
дык гыч конно граблэ дэн 
вуйым удырыктыш да ты 
вуй гыч 23 пут уржам 
кырэн нальэ. Моло удыры- 
мыжо альэ ижэ кыралтэш. 
36 цэнтнэр шурным кугы- 
жанышыш пуаш колталтэ.

Йанбахтин колхозник- 
ударник-влак 3-шэ район 
ейэзд дэлэгат улэш. Тудо 
ейэздыштэ налмэ обэза- 
тэльствыжым чэелын шук- 
тэн толэш. Пашаштэ—ыш- 
тэт гынат огэш воч—ман- 
мэ кулак агитатцэ вашта- 
рэш вийын кучэдалмэ дэнэ, 
паша вийым прамай орга-

низоватьлэн мӧштымо дэн, 
уржа тӱрэдмашым кӱчык 
жапыштэ шуктыпг.- 3-шо 
августлан шыдаҥ тӱрэдаш 
лэктэ.

Тӱрэдмаштэ пашам ета- 
хановла ыштышэ-влакат 
уло. Башарова Пэкеылэ, 
Йармэтова Йанипа, Иман- 
байэва Ачук, Ишкузина 
Кӱбий, Акбулдина Сайна- 
бика, Байрамалова Мачук, 
Исанбахтина Мэҥсылэ дэн 
Ильтубайэва Экалчэ ик 
кэчэ кодтэ пашаш коштыт 
да кӱлта пидмаштэ кэчаш 
нормыштым 0,50 га гыч 
0,80 гаш шуктэн пидыт. 
Адак качэетвэ чотыштат 
ик квадратнэ мэтырэш 6 
гыч 8вуй мартэ вэлэ кодэш. 
Тыдын дэнэ пырльа шурно 
погымаштэ аламан и«шты- 
шэ-влак уло. Тэвэ Йармо- 
лайэва Мэҥсылылан трудо- 
дэньжым чотлыдэ, тӱрэдмэ 
кумдыкшо гыч угыч вуй 
погаш ушымо. ИШКУЗИН

ИспанийЫштэ (фашизм ваштарэш 
кучэдалшэ-влаклан полышым

пуэна
Испанийыштэ фашизм ваштарэш вийын кучэ- 

дал толшо пролэтариат влаклан полышым он- 
чыктышашлан Мишкан район Исполнитэльнэ Ко- 
митэтын чыла отдэлысэ елужышо, ВКП(б) Рай
ком, рэдакцэ, Уполкомэаг да почто пӧлкаштэ 
ыштышэ елужышо влак митингым эртарэн, тыл- 
заш пашадарын 0,5 процэнтшым пуэн полшаш 
манын пунчальыч.

Отчотым огыт ыштэ
Козаш йал еовэт кӧргӧ 

колхозлаштэ 2-шо квартал- 
лан рэвизэ-влак эртаралтыч 
Тугэ гынат, ик колхоз рэ- 
„виз комисыжат рэвизэ ыш
тымэ рэзультатшэ нэргэн 
колхоз чумыр погыйымаш 
ончылан отчотым тачэ 
мартэ ыштэн огытыл. Сан- 
дэнат колхозник-влак кок- 
лаштэ тӱрлӧ шоныш шала- 
наш тӱҥалын. КунаМ отчо- 
тым ыштат гын?

КОЛХОЗНИК



1936 ий 8-шэ август № 40 (431) „Кӧмун Корно “
■звеямвгаявв

2-шо могыр

о У ТУНЭММЭ ИЙЛАН 
ЙАМДЫЛАЛТМЭ НЭРГЭН

РСФСР кӧргысӧ АССР ЦИК дэн СНК вуйлатышэ 
влаклан, Край, Облает да район Исполнитэльнэ 
Комитэт влаклан, ола дэн йал еовэт влаклан.

\Ш кол влакын у тунэммэ ийлан йамдылалтмыштым 
йӧрдымылан чотлэн палэмдэн, АССР СНК, Край, Об
лает исполком, райисполком, ола да йал еовэт вуйла- 
тышэ влаклан школ влакым у тунэммэ ийлан жапыш- 
тэ йамдылэн шукташ чыла мэрым ышташ куштэм. У 
школ строитэльствэ да рэмонтым ыштымаш каймэ 
нэргэн эрэ шэкланэн да контрольлэн шогаш кӱлэш.

Тугак парт ыштымашым да рэмонтым, класенэ 
доскам да моло школьно оборудованьэ влакым, школ 
пӦртым, школ уеадьбым да кудвэчым, адак пуым 
еитышын ик ийлан йамдылэн, кондэн шуктыман.

Учэбник влакым, учэбнэ пособий дэн школышто 
еэрымэ ӱзгар ужалымэ магазин дэн киоск влакым ша- 
рэн ыштымэ нэргэн да нунын коч ончыктымо прэдмэт 
влакым школышко шуктымашым шэкланэн шогыза.

Райисполком да йал еовэт-влак пэлэн школ-влакын 
утунэммэ ийлан йамдэулмыштым приниматьлаш епэци- 
альнэ комисым ыштыза.

15-шо август гыч школ-влакын йамдылыкыштым 
ончаш дэкадникым увэртарыза.

Райисполком-влак дэн йал еовэт коклаштэ да 
тыдэ пашашкэ еовэт-влакын культурно езкцийышт коч, 
олаеэ да йалыеэ ебшэетвэнноетым шупшын кумдан 
соцсорэвнованьым шарэн шуктыза.

ВЦИК вуйлатышэ М. КАЛИНИН.

Районыштына тавар еавуртыш 
куш кэш

Районыштына чылажэ лу- 
аткум йалПО да еэльмаг 
влак уло. Нуно-влак тавар 
ужалымаш пашаштэ кугын 
ончык кайымашым ончык- 
тат. Кокымышо кварталлан 
йалПО дэн еэльмаг-влаклан 
чылажэ 920000 тэҥгэ акаш 
тавар еавуртышым ышташ 
план пуалтын гын, 944400 
тэнгэш шуктэн тэмышт.
Поена йалПО-влакыштат 
еадак тавар еавуртыш пла- 
ным артырэн тэмымашым 
ужына. Пайтара ИалПО-лан 
кокымышо кварталыштэ 
63 тӱжэм тэҥгэ акаш тавар 
еавуртышым ыФташ план 
пуалтын гын, 84900 тэҥгэш 
шуктэн тэмыш. Кӱрзэ йал 
П О —50 тӱжэм олмэш, 59,3 
тӱжэмыш, Йылыш йалПО 
57 тӱжэм олмэш, 61,3 тӱ- 
жэмыш, Накарӓк йалПО—
78.5 тӱжэм олмэш, 107,9 
тӱжэмыш, К-Шадэ йалПО 
80 тӱжэм олмэш, 86,7 тӱ- 
жэмыш, Нэргэ йалПО—75 
тӱжэм олмэш, 79,9 тӱжэ- 
мыш, Монар йалПО—80 
тӱжэм олмэш, 94,6 т-’жэ- 
мыш шуктэн тэмышт. Тыд- 
лэч поена районыео уни- 
вэрсальнэ магазинлан 1936 
ийын икымышэ пэлыжлан 
400 тӱжэм тэҥгэ акаш та- 
вар еавуртышым ышташ 
план пуалтын гын, 412 тӱ- 
жэм тэҥгэш альэ, 103 про- 
цэнтыш шуктэн тэмыш.
Тыдын дэн пырльа тавар 
еавуртышым кӱрылмашкэ 
шупшшо, пумо планым тэ- 
мыдымэ йалПО, еэльмаг 
влакат уло. Чорай еэльмаг 
план,,почэш 90 тӱжэм тэҥ- 
гэ акаш ужалышаш ильэ 
гын 35,3 тӱжэм тэҥгэ ака- 
шым, Н-Троицк е-льмаг 80 
тӱжэм олмэш 41,8 тӱжэм 
тэҥгэ акашым гына ужалэ- 
ныт. Адак Йанагуш йалПО
33.5 т жэм тэнгэ акаш 
ужалышаш олмэш, 27,6 тӱ- 
жэм тэҥгэ акашым вэлэ 
ужалэн.

Тавар еавуртыш ончык 
каймэ дэн пырльа, тавар

КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ

Испанийысэ войэннэ-фашист 
пудранчык

Фашист мьатэжник влак ваштарэш Испаний 
калык чот кучэдалэш41

КУГЫЖАНЫШЛАН ИК 
КИЛО КИНДЫМАТ ПУЭН 
ОГЫЛ, А 25 ПРОЦЭНТЫМ 
АВАНСЬШАН ШАЛАТЭН

„Кызыл Йул“ колхоз 
(Ардаш йал еовэт) кугыжа- 
нышлан ик килограмм кин- 
дым обэзатэльствылан пу- 
эн огыл, кырымэ шурно Испанийын йӱдвэлышты- зунгыштым „Пролэтар иза 
гыч 25 процэнтшым кол- жэ правитэльетвын войска- шольо влак, ушныза!"— ман- 
хозник влаклан аванеым ^ ^  Да вооружонно калык мэ лозунгым возкалат. Кэ- 
пуэн. фашист мьатэжник влакым чывэлыштэ улшо Андалу-

ВКП(б) Пошкырт Обком, чот ишэн толыт. Фашист ! зий провинцыштэ воружить 
Пошккрт Рэспубликысэ Ка влакын положэньышт утыр лалтшэ крэетйан влак 
л«к Комисар влак Совэт утыр нэлчмэш. Мьатэжнэ | правитэльствын войскаш- 
1936 ий 28-шэ ийульышто гэнэрал Молын мардри- кыжэ ушнэныт. Нуно мьа- 
л у к м о пунчалыштыжэ Дыш наступатлымыжым ! тэжник влак дэнэ чарныдэ 
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын чарэн, правитэльствын тӱкнылыт. 
ийуньысӧ плэнумжын рэшэ войскажэ тушман влакым | Испанийыштэ фашист 
ньыж почэш колхозник чактарэныт, нуным Бургос влакын мьатэжым ышташ 
влаклан аванеым пуэдаш, ола воктэн пӱчкын шындэ-. кузэ йамдылалтмыштат па- 
вольыклан, кургылан да ныт- Фашист влак пулэмэ-1 лэ лийаш тӱҥалын. Испа- 
колхозлассэ моло кӧргӧ. тыштым, пушкыштым да! нийыеэ фашистмьатэжник 
озанлык кӱлэшлан отчие- моло енарьажэньыштым ; влакын вуйлатышышт гэнэ- 
лэньым тыгай кугыт дэнэ кышкэн, кӦ куш моштэн' рал Франко востаньым ор-
ышташ: Шурно чотышто__ тушко куржыт. Правитэль ганизоватлымыж годым,
урлыкаш участкэ гыч кы- етвын войскажэ Испанийын | Италий дэч йатыр полы- 
рымым чотлыдэ фактичэс- вӱдвэлыштыжэ улшо мьа-'шым налын—манын „Ман- 
кэ кырымэ шурно гыч 10 тэжниквлакын рӰдӧ вэрыш (чэетэр Гардиан" газэтувэр 
процэнтым, а пашам еайын кышт—Сарагосс олаш ата-: тара (ту газчт Английыштэ 
ыштышэ ончыл колхоз кым ышташ йамдылалтыт. | лэктэш). Француз.компар- 
влаклан 15 процэнт мартэ Испанийын кэчывэлышты' тийын газэтшэ „Уманитэ" 
аванеым пуман__манын жат талэ кучэдалмаш кайа.! гэнэрал Франкон Гитлэр
раш ончыктымо.

Тыл,ым ушыш налдэ, „Кы 
зыл Йул" колхоз, вуйлаты- 
шыжа Камалэтдинов, пар
тий правитэльствэ лукмо 

ужалымаш пашаштэ улшо | рэшэньым пудыртэн. Клас 
еитыдымаш-влаккмат он-, Тушман агитатцэ почэш, 
ч^ктыдэ кодаш огэш лий. | )Пэрв0Й шкань^м, вара ку- 
ПайтарайалПО-н Кэмэй йа-1 
лыеэ пӧлкаштыжэ нымо 
рӓт укэ. Тавар влак пол- 
кышто кузэ лийэш тугэ ки 
йа. Тавар налаш толшо-влак 
лапкэш тамакам шупшын 
щикшьщ тэмат, таварын

гыжанышлан — манмэ мут 
дэнэ тыгай пашам ы^ты- 
лын. Ик килограм шурным 
кугыжанышлан обэзатэльст 
вэ почэш пудэ, кырмэ шур 
но гыч 25 процчнтшым аван 
еылан шалатзН. Кулак аги

качзствыжрлм волтат да хаТцЭ ваштарэш вийын ку- 
лапкыштэ нымо эрэлык чэдал 1 шогышаш годым, 
укэ.Лапкэ ончылакын прэй- Ь1ШКЭ вэлэ полшэн. 
екурантат еэрэв еакалтын Кугыжанышлан киндэ 
огыл. Урйадэ лапкыштэ, Пумаш, мэмнан пэрвый за- 
Чорай йалПО-н Ардаш йа- повэдь улэш, тыдым чыла 
лыеэ пӧлкаштыжэ таварым колхоз, йал еовэт вуйла- 
культурлын огэш ужалалт. ТЬ1Шэ влак, бригадир да 
Лапкышкышт^ пурымэтат колхозник, колхозница-влак 
огэш шу. Райвнуторг Ша- уҥлаш тийыш. 
йахмэтов Ш. тавар еавур- ( Татарий дэн Пошкырт 
тышым адакат вийаҥдышаш рэспублик влак коклаеэ 
лан, культурлын ужалыма- социалист таҥас договор 
шым еай шындышашлан да почэш, кугыжанышлан кин- 
колхозник, колхозница-вла- дэ пумашым 1936 ий 30 
кым еай обслуживатьлыма- еэнтьабрлан тэмыман! Калс 
шым организоватьлышаш нэ колхоз, ышкэт озанлык 
годым, нымо пашамат огэш влак киндым кугыжаныш- 
ыштэ. Таварым пэҥгыдэ а к !лан ты срок мартэ пӱты-
дэн ужалымашымат пэш 
пушкыдын эекэрэн шога. 
Сандэнат йужо ик лапкэ 
влакыштэ тавар акым ыш- 
кэ вуйла артырэн ужалы- 
маш улэда.

Ончыкэш тавар ужалы- 
маш пашам вийаҥдэн шо- 
гэн, тавар еавуртышым 
адакат чот куштыман да 
колхоз маееын йодмо тавар 
жым еитышын кондэн шо- 
гыман. ДАВЛЭЙЭВ

-— ---------

Кино еӱрэт ончыкты- 
маш шарла

Пошкырт рэспубликысэ 
йаллаштэ вич йӱкан, лу 
й ктымӧ кино-тэатр-влак 
уло. Тыдлэч поена йал- 
лаштэ 200 нарэ кино-пэрэд- 
вижка-влак пашам ыштат.

Ты кэчылаштэ рэепуб- 
ликна адак 4 йӱкан кино 
аппаратым нальэ да нуно 
вашкэ гыч йаллашкэ кол- 
талтыт.

(Баш ТАСС)

ньэк тэмэн шуктыман.

Стахановла
штышэ-вланым
пӧлэклыман

Молотов лӱмэш колхоз 
1000 кубомэтр чодрам шо- 
лылаш договорым ыштэн 
ильэ. Чодра шолылаш кок 
кум гана колхозник-вла- 
кым колталтэ гынат, нуно 
чодра шолылымаш планым 
тэмэн ышт тол. Варажым 
колхозышто пашам еай 
ыштышэ Манайэвын 12 йэ- 
ҥан бригадыжэ 6-шо ийуль 
ышто чодра шолылыма- 
шым 100 процэнтшэ дэн 
тэмэн тольо.

Чодра шолылымаштэ 
етахановла ыштышэ Мана- 
йэвын бригадыжым пӧлэк- 
лымэ нэргэн колхоз чумыр 
погынымаш ончылан йоды- 
шым шындыман.

ДИГИТАЙЭВ

Правитэльствын войскажэ дэнэ кыл кучымыжым ча- 
Кордова олам еэҥэн налын. I раш лукшо матэрйалым пэ- 
Марокко гыч мьатэжник 1 чэтлэн. Газэтын калаеымыж 
влак Испанийын еэрышкы- гыч, мьатэжнэ гэнэрал-влак 
жэ кок эшалон Мароккосо еэҥымэшкышт Испаньым 
войскам колтян. Малагашкэ Лигэ наций гыч лукташ да 
(Портовый ола) наетуплэ- тудым Бэрлинын зэе кугы- 
ньым ышташ тӱҥалмӧҥгӧ жаныш политик корнышкы 
мьатэж’ ик влак ваштарэш жо пурташ мутым пуэиыт. 
пашазэ отрьад влак лэкты- Гэрманий, ышкэ могмржо 
ныт. Малагасэ пашазэ влак гыч, иепан миллионэр фа- 
кэчэ йэда ик бронэвикым шиет Хуан Марч гоч Ис- 
ыштэн луктыт. Бронэви- панийыеэ фашист движэ- 
к ы щ  Астурийысэ рэвольу- ньылан океам колтыл шо- 
ционнэ горньак влакын ло- гаш мутым пуэн.

Тыныслы» вэрч тарванымаш 
тӱньа мучко шарлэн шога

брӰССЭЛЬ, 26. Брӱс- 
е э л ь ы ш т э  т ы н у с л ы к  вэрч 
т а р в а н ы м э  т ӱ н ь ч а м б а л
д в и ж э н ь ы н  г э н э р а л ь н э  ео -  
в э т ш ы н  з а е э д а н ь ы ж э  л и й -  
ы н .

Тыныслык вэрч тарва-

шарлэн шога—манын гэнэ- 
ральнэ Совэт палэмда. Кы- 
зыт 35 элыштэ националь- 
нэ цэнтр уло. Движэньаш 
пэш шуко тӱрлӧ политик, 
культур, рэлигиозно дэн 
пацифист организацэ-влак

н к маш тӱнча мучко чот ушнэныт.

225 тэҥгэ океа Русинов кӱеэнэш  
шыҥыш

Мэ Корак йалын (Мо- 
вар йал еовэт) Коша- 
йэв Русин, Мурзабайэв 
Айгэлдэ адак Кимайэв 
Килйнбай влак 1935 ий 
дэкабр тылзыштэ ко 
кымышо вич ийашлы- 
к ы н  икымышэ и й  луКмо 
кугыжаныш зайомлан 
Монар йал еовэт вуйла- 
тышэ Русинов Аплагон- 
лан 125 тэҥгэ океам 
тӱлэина ильэ.

Окса тӱлымо годым 
млана ввитанцэ олмэш 
расписным гына пуо. 
Тӱлымӧ оксаналан за- 
йом облигацым йоднат 
— „Оксадам казначэй 
Гумэровлан тӱлэнам, 
тудын дэч йодеа— “ ма- 
ньэ. Казначэй Гумэров 
дэк мийэн облигацынам 
трэвытьлаш тӱҥална

гын, тудыжо адак—тэн- 
лан океада каееыш пу- 
рэн огыл, Русинов дэч 
й^даш—куштыш.
Тугак Йашкан кува дэ- 
чат тӱрлӧ погышыжлан 
100 тэҥгэ океам налмы- 
жэ гочым, распискым 
гыяа пуэн да кызыт ты 
пашам тэкшырэн кошт- 
мо годым Йашкан кува 
дэч распискыжым мӧҥ- 
гэш нальэ да кушкэд 
шолыш. Варажым— 100 
тэҥгэ тӱлышашэт уло 
кувай—маньэ.
Тыгэ Русинов Аплатон 

ныл йэҥын 225 тэҥгэ 
океажым ышкэ кӱеэныш 
кыжэ пыштэн, океа по- 
гымо планым кӱрлэш.

КОШАЙЭВ РУСИН 
МУРЗАБАЙЭВ АЙГЭЛ- 
.ДЭ, КИМАЙЭВ К.
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