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ССР Ушэм Совэт влакын VIII 
сйэздышт нэргэн, сайлымэ 

порӓдкэнэргэнда вэрлаштэсовэт 
влакын сйэздыштым ӱжмӧ нэргэн

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ 
Комитэтын пунчалжэ

ССР Ушэм РӱдӦ Исполнитэльнэ Комитэт пукчалэш:
1. ССР Ушэм Совэт-влакын VIII сйэздыштым чрэз- 

выча-йныйэш чотлаш.
2. Вэрлаштэ Совэт-влакын сйэздыштым 1936 ий 1 

октьабр гыч 15 нойабр мартэн эртараш.
Мӱндыр вэр-влак чотышто вэсжапэш ӱжмашым ССР 

Ушэм ЦИК прэзидиумын поена пунчалжэ дэнэ ышташ.
3. ССР Ушэм еовэт-влакын VII ейэздыштын рэшэнь- 

ыж дэнэ кэлыштарэн влаеын органжэ-влакым правилэ 
ганьэ, уэшлан еайлыман огыл.

4. Тыгэ умландараш: район ейэздышкэ еайлымаш 
ола, йал да посьолок еовэт-влакын кызыт улшо 
плэнумышт-влак Дэч ышталтэш.

5. РСФСР дэнэ УССР еовэт-влакын ейэздышкышт 
еайлымаш, ССР Ушэм еовэт ейэздыш еайлымэ дэнэ ик 
жапыштак эртараш, а ейэздшэ-влакым ышкэштым ССР 
Ушэм еовэт ейэзд дэч вара ӱжаш.

Тыгань порӓдкэ дэнак Казах АССР ейэздымат ӱжаш.
6. Областлан шэлылтдымэ еойузно рэспублик-влак- 

ыштэ Совэт ейэздыш, — БССР, Узбэк, Таджик да 
Туркмэн ССР-лаштэ еовэт-влакын ейэздышт улшо по- 
рӓдкэ дэнэ ССР Ушэм еовэт-влак ейэздыш дэлэгат- 
влакым еайлышашлан ӱжылтэш, а Пӱтынь Ушэм еовэт- 
влак ейэзд дэч вара ышкэ р э с п у б л и к ш т ы н  у конетитут- 
цыштым ончаш да пэҥгыдэмдаш ӱжылтэш.

Тыгань порӓдкэ дэнак Грузин, Азэрбайджан да Армӓн 
ССР-влакын да Киргиз АССР-ын еовэт-влакын ейэз- 
дыштым ӱж аш .

7* ССР Ушэм ЦИК-ын прэзидиумжо пэлэнеэ Рӱдӧ 
еайлышэ комисын полномочийжым пэҥгыдэмдаш.

ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт 
прэдсэдатэль М. КАЛИНИН 

СӦР Ушэм Рӱдӧ Исполнитэльнэ Комитэт 
еэкрэтарӧн пашажым шуктышо И. Уншлихт. 

Моско, Крэлль. 1°3б ий 2 август.

Наказым огыт 
ш укто

1935 ий 27 дэкабрыштэ 
Вакеола йалын чумыр по 
гынымашэшыжэ Ардаш йал 
еовэт идалукаш пашаж нэр 
гэн отчотьм ыштыш. Ты 
чумыр погэшымаштэ еайлы 
шэ граждач-влак тыгай на- 
каз-влакым пуыч:

1. СамооСложэньэ океадэ 
нэ пожарный машинам да 
кӱртньӧ х''дан орвам па
лаш.

2. Грамотдымо да шагал 
грамотан йал еовэт члэн 
влакым туныктэн лукташ.

3. „Кызыл-Йул11 дэн „Па
харь “ коклассэ эҥэрэш элэк 
тростанцым ышташ.

Ты наказ влак йал еовэт 
могырым иктыжат ок шук- 
талт.Сайлышэ граждан-влак 
йал еовэт дэч наказым шук 
таш йодыт.

ЙАМАЛТДИНОВ

1935 ий майыштэ Сталин, Модотов, Ворошилов, Кагмович 
Орджоникидзэ, Чубарь йолташ-влак Моско аэродройӹшКо иквэнӹт.

С ӱрэты ш тэ : Сталин дэн Орджоникидзе йолташ-влак льотчик 
Чкалов цэнэ мутланат. (Вихарӧвын фотожо).

Комбайньэр Мосунов 8 паша 
кэчыштэ 144,70 гам тӱрэдын

Мишкан Машинэ-Трактыр 
Станцын комбайньэржэ Мо- 
еунов Пэтр„Комунар“ ком
байн дэнэ 8 паша кэчыштэ 
144,70 гэктар уржам да ики 
йашым тӱрэдэ. Нормо по- 
чэш, кэчэш 12,5 гэктарым 
тӱрэдшаш ильэ гын, тудо

18,08 гэктарым тӱрэдын.
28 ийульышто, Мосунов 

20 гэктарьи^, 31 ийульыштӧ 
32 гэктарым тӱрэдэ,

8 кэчэ ыштьшыжлан 454 
тэҥгэат 63 ырший океам 
ыштэн налын.

С М /

НОРМЫШТЫМ ТЭМАТ
„Партизан" колхозышто 

Козийэв Салмийан д э н  
Пайазов Йакуп лобогрэйкэ 
дэн тӱрэдмаштэ нормышт- 
ым артырэн тэмат. Нормо 
почэш 4 гэктарыш шуктэн 
тӱрэдшаш гын, нуно-влак 
5 гэктарыш шуктэн тӱрэ- 
дыт.
„Партизан ‘ колхоз вуйла- 
тышэ.

СЭМО НОВ

8-шэ трактырнэ бригадын 
пашажэ

(Бригадир Алийэв дэн Сапаровыи е э р ы ш ы ш т )

НОРМММ УТЫЖ дэн 
ТЭМАТ

„Энгэльс“ колхозын 
икымӹшэ бригадыштэ 
кӱлтӓ пидшэ влак--Ни 
колайзва Сапийа, Йаш- 
пайэва П э ӱ с ы л э ,  Салкӓ- 
йэва С. ла Тимофэйэва 
Сапийа кӱлтӓ пидмаштэ 
нормыштым утыж дэн 
тэмат. 0,50 га олмэш, 
0,63 га кумдык гыч кӱл- 
там пидыт.
Бригадир СИНОФОНОВ

ТӰРЭДМЭ МАШ КНАЛАН 
У ЙОНЫМ МУМАШ

Кужнур йал еовэт „У 
Корно" колхозышто Кутлу- 
еат Кугубай тӰрэдмэ ма- 
шиналан у йӧным муын. 
Тудо 4 пыстылан лобогрэй 
кылан адак 4 пыстылым ӱе 
тарэн. Сэдэ пыстыл влакым 
ӱетармэ дэнэ кӱчык икийаш 
шурнат эрэн турэдалтэи!.

„У  Корно“ колхозышто 
3 лобогрэйкыланат 8 пые- 
тылан шулдыр ышталтэ. 
Сэдэ примэрым налын мо- 
ло колхоз влакат ыштыман. 
КУТЛИЙАРОВ,САЙРАНОВ 

* **
„Чэвэрнур" колхозышто 

12 ийаш Михайлов Мишан 
85 трудодэньжэ уло. Кы- 
зыт тудо тӱр^дмэ машина 
дэн тӱрэдэш. ИВАНКИН

Мэ, 8-шэ трактырнэ бри* 
гадыштэ ыштышэ-влак „За 
сталинец4* дэн „Нуриман" 
колхоз пасу влакыштэ па
шам ыштэна. Машинэ-Трак 
тырнэ Станцэ мэмнам ,ты 
колхозлаштэ пашам ышташ 
ушэн.

Шошым вӱдымаш гыч тӱ 
ҥалын 1-шэ август мартэ 
ыштэнЧолмо пашана нэр- 
гэн возэна.

Шошым ага годым 125 
гэктар кумдыкэш трактыр 
дэн вӱдымашым, 113,20 гам 
куралмашым да 34 гэктар 
тырмалмашым эртарышна.
Ты паша ыштымэ ,жаплан 
234 килограмм карасиным 
экономитьлышна. Парым 
268 гэктарым курална да 
тырмалишна, пар куралмэ 
жаплан адакат 768 кило
грамм карасиным эконо- 
митьлэн кодыпгна. Парым 
культивацыл ы мэ,кокы мышо 
пачаш пар куралмэ пашаш 
тэ 550 килограмым чылажэ 
1878 килограмм карасиным 
экономитьлэн кодэнна.

Тракторист Пальайэв Йа рӓдкым ш^ндэнНа, лавран 
май, пэрвый ий тракторист вургэмна влак поена вэрэ 
лийын ышта, 464 кило, Бай кучалтвш.

------- -----------------------

РВЭЗЭ-ВЛАК ШУРНЫМ ПОГАТ ’

рамалов Алэксандр 381 ки 
ло да Апулин 305 кило ка
расиным экономитлэн ко- 
дышт.

Мэмнан трактырна-вӒак 
кокла рэмонт ыштымэ дэч 
поена моло рэмонтым ужын 
огытыл. Трактыр-влакӹм 
мэ чот еаклэна, пагытыш 
тыжэ заправкым эртӓрэн 
шогэна.

Кызыт мэмнан бригадыш- 
тэ трактыр курсышто ту- 
нэм лэкшэ ӱдыр^вЯак па
шам ыштат. Мэ, иуным 
ӱдрамаш трактористка-влак, 
кушкын шогышт, манын 
пашашташт полшэн, Тунык 
Тэн шогэна.

ВригадышТына культур 
паша еай шындалтӹН, газэт 
журнал-влакым а налыиа. 
Шагал грамотан тракто- 
ристна-влакым грамотлан 
туныктэн, нунын коклаштэ 
бэсэДым эртарэн шогэНӓ да 
тылзэш кок кана брйгаднэ 
пырдыж газэтым луктына. 
Илмэ вагонэткэшна еай по*

,Энгельс" колхоз тӱҥал-
тыш 
12

школышто тунвмшэ 
рвэзэ кумышо бригадын 
гэктар пурсажым кӱрыч.

С ӱр э ты ш тэ : (Шола гыч нурлашхэ) Авиационно промышлэн-( 
ность управлэньэ вачальннк олмэштышьтжз, „АНТ-25" еамольотьн | ИК
койструктыржо, профэссор А. Н. Туполъэв. „АНТ-25“ «•амольотьгн | Кумышо бригадыштэ ЫШ
штурманжэ Б э л ь а к о  в, испытатэль—льотчик ордэноносэц-- ' т ы Ш Э  КОЛХОЗНИК ВЛаК_Мэ
Чкалов. Горбунов лӱмэш завод испытатэль-льотчикжэ Байдуков | ________
йолташ влак. (ф иш м ан  фотошо)

шурньЫ 7 тӱрэдына, кырэна 
рвэзэ влак пуреам да а*Га 
ӱмбалан кодшо вуй влакӹм 
погат гын, пэш еай лийэш 
ильэ—маныт.
АХМЭТӦВ, ТОЙГУЗИН А

„АНТ-25“ САМОЛЬОТ МОСКОШ ТОЛАШ ЛЭКТЫН
ХАБАРОВСК, 6 август, еэ организацэ гыч прэдета' 

(„Правда" кор. Молнийа); витэль-влак аэродромыш 
Тачэ О еагатат 30 минутыш мийэныт. 
то, Моско жап д э н Э| Наркомтьажпром авиаци- 
„АНТ-25" еамольот Хаба онно промышлэнностьупра 
ровскаэродромгычМоскош влзньэ налмэ евэдэньэ по- 
толашлэктын. (чэш „АНТ-25" 12 еагатат

Гэроичэскэ экипажым 18 минутышто Чита лыш- 
ужаташ, Совьт Ушэмын ныеэ домнэнск аэродромыш 
Маршалжэ Ельӱхэр, Арош-1 волэн шинчын. 
тамйолташ-влак дакрайы-* ~ (ТАСС)

НОРМЫЖЫМ ТЭМА
„За сталинец* колхо- 

зыштӧ 63 ийаш Кадийэ-

ЙОММАШ ВАШТАРЭШ 
ОГЭШ КУЧЭДАЛ

„Эн гэльс “ колхоз
ва Айвыкэч нормо по- 2-шэ бригадыеэ качэет- 
чэш 0,17 гам тӱрэдшаш вым ончышо инспэатыр
гын, утыж дэн тэмэн тӱ Николкин Илинбай иа*
рэдэш. Кызыт тудын 43 шан качэствыж вэрч
трудодэньжэ уло да 57 огэш кучэдал. Ты бри-
ийаш Алынбэкова Мари- гадэ тӱрэд налмэ учает-
йа 150 трулодэньым кыштэ ик квадратна мэ- 
ыштэн. БАЙМЭТОВ {трлан 14 вуй кодын. С.
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К О Л Х О З Н И К -В Л А К Г А З Э Т Ы М  8 У Ч А Т
„Комун Корно' 2-шо могы&

* „1 Май* колхоз прав- 
лэньэ газэт полпискэ по- 
гышо письмонос Ша
киров ЗаКирлан 18 м*р- 
тыштаК, тӱрлӧ гӧзэт 
журнал влаклан 48 тэҥгэ 
оксам тӱлыш. Ты тӱлы- 
мӧ окоам Закир ышКэ 
Кӱсэныштыжэ КИЙЫК'эн 
да 5-шэ майыштэ ижэ 
подписКэ квитанцым 
пуо.

ОКсам жапыштыжэ 
тӱлыдымыжлӓн кызытат 
йужо газэт,журрал влак 
огыт тол. Колхозник 
влак гэзэтым кэчын ву- 
чат,

Тугак „Азин“Колхо-

зышго газэт подписКэ 
погышо Шамратоват по 
гымо оксажым ышкэ 
Ранфэт КочКын пытарэ- 
нат, сойузпэчать Ишку- 
зин оксам Кочко— ма- 
нын колхозник влакым 
шойаКлэн ила.

„ Заводской“ 
члэн-влак у ий 
газэтым вучат 
тачэ мартэнат огэш тол. 
Подпискэ погышо Йали- 
тов— оКсадам вэс тӱрлӧ 
газэтлан колтэнам, ок- 
сам эшо ӱстарыза— ма- 
нын колхозник влакым 
шойаклэн оКсам пога.

КАЙНИЙЫН

колхоз
годсэк
гынат,

ШАРИПЛВ ДЭН АКТИМИРОВ ДЭЧ 
ПРИМЭРЫМ н а л з а

Микойан лӱмэш колхоз 
(Изэ Соказа йал совэт) вуй- 
латышыжэ Шарипов дэн 
письмонос Антимиров кол
хозник влак коклаштэ га- 
зэт шараш кӱлэшын пижы- 
ныт. Нуно-влак 100 экзэм- 
пльар „Комун Корно“ газэт 
лан подпискым погэныт.

Ты йал совэтынак „Крас

ная Звезда14 колхоз вуйла- 
тышэ Токарьэв Сэмӧн под 
пискэ погышо письмоно
сым ават мут дэн вурсэн, 
колхоз правлэньэ гыч пок- 
тэн лукто. Ты колхозышко 
ик экзэмпльар газэтат ок 
тол. Колхозник-влак кок- 
лаштэ нымогай культур па
ша ок намийалт.'

Сай пашайэҥым огыт аклэ
• Урйадэ йал эмлымэ пун- могырым тудын ӱмбак 

ктышто ыштышэ Зотов йӱштын ончат, кумышо 
Прокопий пашажьпА кӱмыл ийыш кайэн, отпускым пу- 
пыштэн ышта. Чэрлэ йэвЧэн огыт^л. Сандэнэ таза- 
полыш йодын толэш гын, |л**кшат пушкыдэмаш тӱҥа-
йудшым, кэчыжым ончыдэ' 
полышым пуа.

Пошкыдо йаллашкат чӱч 
кыдын лэктэш да чэр дэч

лын.
Райздрав могыр- м тыгай 

сай ыштышэ пашайэҥлан 
отпускым жапыштыжэ пу-

сакланымэ нэрг н уилан- эн, тазалыкш м пэҥгыдэм- 
дарымашым кумдан эртара. |даш кӱлэш ильэ.

Тугэ гынат, Райздрав! ИШ КУЗИН

“ к а п и т а л и с т  э л л а ш т э

ГЭРМАН ФАШИСТ ВЛАК ИСПАНЬЫСЭ МЬАТЭЖ- 
НИК-ВЛАК ДЭН ШОЛЫП ВАодКЭЛШЫМАШЫМ 

ЫШТЭНЫТ
Английыштэ лэкшэ Гэрманйй Испаньыштэ 

.Ньӱс Кроьикл" газэт- фашист влаклан пэш сэ 
ын увэртарымыж гыч, йыктынзикэ. Тудо Фран* 
Испаньыштэ вг*й.<ннэ цийым фашист кугыжа- 
фашист мьатэжым вуйла ныш влах коклаш кы- 
тьшэ гэнэрал Санхурхо сэн шынды^эжэ (кэчы- 
дэнэ (тудо шуКэртэ валым—Йспаний, йӱдвэ- 
огыл колэн) Гэрманий лым—Гэрманий да эр- 
шолып (сэкрэтнэ) ваш- ввлым—Италий)—манын 
кэлшымашым ыштэн. ПольаК тэлэграфнэ агэн 
С а д э  вашКэлшымаш ствын Бэрлинысэ кор- 
почэш, Йэвропысо сӧй рэспондэнтшэ увэртара. 
тарвавӹмэ годым, Маон- „Фра^цийым фашист Ку 
ышго улшо тэҥгыз базэ гыжаныш влак коклаш 
гэрман флотлан пуалтэш кысэн шукталтэш гын, 
Сӧй тарванымэ голым, фашист блоклан эрвэ- 
Иепаний ышКэ сӧй-тэҥ- лыштэ совэг политикым 
гыз флотшо дэнэ Афри- кӱрлашыжэ пэш йӧн 
кэ гыч Француз войскам лийз>ш ИЛЬэ“-манын 
Францийыш оК Кодто, 
авырэн шында.

Иал озанлык выставкылан йамдылалтса
1936 ий, сэнтьабр тыл- 

зыштэ район рӱдэш—Миш- 
кан йалэш, йал озанлык 
паша-влак дэн выставкэ эр- 
таралтэш. Ты выставкыш 
кажнэ колхоз, колхоз хата- 
лабораторий, колхозник, 
колхозница-влак да сады- 
гак ышкэт озанлык-влакат 
опыт почэш ыштымэ ыш- 
кэныштын сай пашаштым 
выставкыш кондаш йамды- 
лалтман да выставкыш ак- 
тивлын ушныман.

Колхоз, колхоз хата-лабо 
раторий, колхозник, кол- 
хозница-влак, ышкэт озан- 
лыкан-влак выставкыш ты- 
гай экспонат-влакым кон- 
даш тийыш улыт.

Пасу паша гыч.
Пырчан культур поена 

участкэ-влакыштэ агройӧ- 
ным, еай еортан шурным 
йаровизироватьлэн, мулчи- 
роватьлэн, нормо почэш да 
машина дэн вӱдымӧ, ло- 
мыж да минерал ӱйаҥдыш 
дэн ӱйаҥдымэ мландэ гыч, 
шошым эр вӱдымашым 
илышыш пуртымо тулэч 
моло участкэ влакыштэ 
еай шочшо пырчан куль
тур влакым поена, поена 
экспонат-влакым выетав- 
кыш кондыман. Экспонат- 
влак кум тӱрлӧ лийман:

а) Кажнэ культурымат 
вожшыгэ к^7рын налын, кол 
хозыео кыраш ыштымэ кӱл- 
тан чэрык кугытшо дэн 
лийман.

б) Сэдэ культур-влакын 
пырчыштым 1 кило, кило- 
граммат пэлэ нэлгыт дэн 
изэ мэшакэш оптэн кон- 
даш;

в) С=»да культур-влакы- 
мак йоҥыштэн ложаш дэ- 
нат выставкыш лукташ.

Кажнэ экспонат ӱмбалан- 
жэ этикэткэ—колхоз, йал 
еовэт, район, могай куль-

изэ мэшакэш пыштэн, ик 
гэктар гыч моннар лэкты- 
шым пумыжым ончыктэн, 
кондаш.

Урлыкаш участкэ вла- 
кэш вӱдымӧ еай культур 
влакым изэ кӱлтам ыш
тэн, да поена еай еортан 
культурын пырчыжым 1-1,5 
кило нарэ мэшакэш оптэн, 
выставкыш кондаш. Выс- 
тавкыштэ аламан шочшо 
культур влак дэн таҥаста- 
рэн ончалтэш.
Вольык ӧрчыктарымаш 

паша гыч.
Куго порот ожо-влакым, 

нуно-влак дэч 1934-35-36 ий- 
ыштэ шочшо еай рвэзэ 
имньэ-влакым, куго порот 
в ӱ л ь ӧ  имньэ-влакым да еа- 
дыгак нуно-влак дэч 1934- 
35-36 ийыштэ шочшо еай 
рвэзэ имньэ-влакым выетав 
кыш намийаш палэмдыман. 
Выставкыш намийаш палэм- 
дымэ имньэ-влакым чыла нэ 
лэ паша гыч, куштылгылан 
кичкымаш гычат утараш, 
канаш шогалташ, еай уело- 
вийым ышташ. Район вые- 
тавкыш кондымо имньэ 
влак коклаштэ улшо йор- 
так имньэ-влакым йортык- 
тэн, кудалшэ влакым ку- 
далыктэн, нэлэ воз шупшо- 
влаклан возым шупшыктэн 
ончымаш влак эртаралтэш. 
Тыгай имньышт улан кол
хоз влак трэнировкым ыш
тэн йамдылалт шогыман да 
выставкиш имньз-влакым 
коньух, бригадир-влак кон- 
дыман.
Шӧлдыра вольык гыч.
Куго порот ' шкыж влак м 

да нуно-влак дэч .шочшо 
еай рвэзэ вольык влакым, 
куго поротан шуко шӧр 
пушо ушкал, 1935-36 ийыш 
тэ нунын дэч шочшо еай 
рвэзэ вольыкым да 1936

агэнствэ воза.

Австрийыштэ гитлэровэц влак утыр-утыр 
ылыжыт

Австрийдэн Гэрманийвпровинцыляштэ, дэмон-
коклаштэ вашКэлшы- 
машым возымылан ли- 
йын, Австрийыштэ гит- 
лэр^вэц влаК утыр-утыр 
ылыж^ шогат, вуйым нӧл 
т&т. Йатыр провиьцыш- 
тэ, утларакшым Гэрман 
границэ лышнэ улшо

етрацэ лииэда, ада* гит 
лэровсКий пропагандым 
вишак шарКалат. Гитлэ- 
ровэц влак Австрийын 
рӱдӧ олаштыжэ— Вэняш 
тэ путырак ку го  дэмон- 
етрацым ыштэныт.

тур, еортшым, ты культур ИЙЫШТЭ шочшо куго нэлгы- 
вӱдымӧ кумдмкын г ктар 
чотшым, мунар шурно л->к- 
тышым налмым, вӱдымӧ 
жапшымат, могай агройӧ- 
ным илышыш пуртымым, 
колхоз вуйлатышын, брига- 
дирын, лӱм нэрыштым еэ- 
рэн кондымо к<‘ лэш.

Йамдылымэ экспонат-вла- 
кым выставкыш лукташ 
йӧршашыштым ончаш 1-шэ 
еэнтьабр мартэ РайЗО-шко 
пуаш.
Сад дэн пакча йэмыш 

влак гыч.
Колхоз да колхозник-влак 

сад дэн пакчаштышт шоч- 
шо ик ийаш, кок ийаш 
(прививатьлымэ, прививать 
лыдымэ) олма пу-влакым, 
шоптыр, эҥчж вондо-вла- 
кым, шоптыр да эҥыж вон 
до укш-влакым, еай еортан 
олмам, шоптырым, эҥы- 

! жым моло т ӱ р л ӧ  йшышы- 
| мат кондыман. Пакча, бах- 
! ча овош-влакым, поена 
культур вож еӓека-влакым, 
вож еӓека-влакын урлы- 
кыштым йанда трубаш
ПЫШТЭН, ТЫ к у Л Ь Т у р Ы Н  Л'чК
тышыж чотшо дэн табли- 
цым ыштэн, кӧ ыштымы- 
жым раш ончыктэн вые- 
тавкыш кондыман.

Илэвэр. Сай лэктышым 
пушо клэвэрым, изэ кӱлта 
еэмын пидын, поена еай 
шочшо урлыкшымик кило,

тан прэзз-влакым палэмдэн 
выставкыш кондаш. Во
ль -к ончышо, ушкал лӰш- 
тышӧ влак кокла гыч шуко 
тӧрым л ӱ ш т  н налшэ, рвэ- 
зэ вольыкым еай ончэн 
куштышо влак да во- 
льык елучко планым тэмы- 
шэ влакат выставкыш то- 
лаш тийыш.
Шорык ӧрчыктарымаш 

гыч.
Сай куго поротан тага- 

влакым, вунын дэч шочшо 
еай пӓран влакым да мэжым 
шуко пушо шорык влакым 
шорык вуй чотым еаклышэ 
елучко планым тэмышэ кӰ- 
тычӧ (чабан) влак толман, 
шорыкым кондыман.
Сӧсна ӧрчыктарымаш 

гыч.
Куго порот ава, узо еӧе- 

на-влакым еай еӧена игышт 
дэн, е ӧ е н а м  еай он- 
чышо колхозник, колхоз- 
ница-влак выставкыш ышкэ 
налын толман.

Кролик-влак гыч.
Кролик влакым, еай ко- 

ваштым, пуным, айват 
игым ыштышышт-влакым 
вЫставкыш кондаш.

Йуто- ^уео гыч.
Куго порот комбо, лудо, 

кӰрка, чывэ влакым, нуно 
влакын куго йоротан игыш 
тым, ууныштым выетав-

Мӱкш ончымаш гыч.
Куго йэшан, шуко мӱйым 

пушо мӱкшам, (ты йэшын 
илышыжым 1930 ий гыч тӱ- 
ҥалын 1936 ий мартэ)налман 
да выставкыш кондаш.

Дадан—блата етандартнэ 
м^кш омартам, м кшыж 
дэнэ, тудым кӧ ыштэн, мае 
тэржын ЛУМ нэржым еэрэ- 
нак, кондаш.

1930 ий гыч тачеэ кэчэ 
мартэ м у к ш  дэч моннар 
мӱй, шиштэ налылтын, кол- 
хозлан ий йэда моннар до- 
ходым пуэн шогэн, ; диа- 
граммым ыштэн выставкыш 
лукташ.

1-шэ сорт пиштэ мӱйым 
вочко дэнэ, фигурно рам- 
кыштэ, могай м у й ы ш т о  
мӰкш тэлым еай эртара, 
еадыгак тӰрлӧ еӓека гыч 
ыштымэ И-шо, Ш-шо сорт 
мӰйымат, 1-Н-шо сорт шиш 
тым, мӱкшын игылыкшым 
кушто еурий шочмышт- 
влакым раш ончыктэн 
кондаш.

Кушто етандартнэ фор- 
мо дэн ыштымэ чбльнык 
уло гын, чыла кӱлэш ӱзга- 
рышт-влак дэн фото-кар- 
тычкыш возэн, еадак вые- 
тавкыш лукташ.

Йанда дэн ыштымэ да- 
дан-блата мӱкш омартам, 
м^кш ава, еурий илымым, 
пашам ыштышэ м ӱ к ш ы н  
ыштымэ жапшым ончыктэн, 
ыштэн кондаш.

Сай м' йым пушо еӓекам, 
моло тӱрлӧ кушкышымат, 
кудыжо м “кшлан куго зи- 
йаным альэ пайдам конда, 
раш ончыктэн, кондаш.

Колхоз, колхозник-вла- 
кын ышкэ шонэн ыштымэ 
озанлыклан кӰлэш ӱзгары- 
мат выставкыш ончыкташ 
кондаш лийэш.

Район в^етавкэ комитэт 
вуйлатышэ—Рай ЗО вуй- 

латышэ СТУЛЭИ

ТУНЭМШЭ-ВЛАК
ПОЛШАТ

„Гигант" колхозышто 
(Кал •аеа район, Пура йал 
еовэт) тунэмшэ влак— 
Сэмо! кина дэн Шамши- 
йэв Алэксэй бригадэ- 
влакыштэ йӱкын г а з э т  
лудмаш-влакым эртарат. 
Бригаднэ да колхоз 
пырдыж газэт-втакым 
лукт^т. МИКИШ КИН.
Зам. отв. ред. С.М.ВАГИЛЬЕВ

Обявление
Правтеннв Мишвинской Много 

промысловой артели .Красный 
строитель* извещает всем заказ 
чикам о том, что сданные за 
казы на обувь, на одежду и на 
пошивку с 1-го июля 1936 года 
должны выкупаться до 15 авгуе 
та е-года, а сданные после 1-го 
июля в двух недельный срок.

Случаи не выкуаа выше ука
занных сроков, заказы будут 
продаваться и никаких претен
зии приниматься не будет.

ПРАВЛЕНИЕ

килограммат пэлэ нарымфкыш кондаш.

СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НЫМИ

Чек на сумму 1342 рубля, пе 
реводная бланка в 4-х экземпля 
рах на имя Зиангирова Валинура 

Бюллетень, и справка о выдаче 
пособий Аухадиевой.
Военный билет на имя Садрет- 

цинова Сагитдииа, Лущикова Ме 
фодея, Велюшина Бориса Ф. и 
И«кандарова Султаняра.
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