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Пош кырт рэспубликлан--ССР 
Ушэм Наркомат оборӧнын 

знамыжэ
Сэнтьабрын 4-жэ РККА-н административнэ 

мобилизационно управлэньын начальникшым 
олмэштышыжэ Симонов йолташ Ӱпӧ олаш, Пош 
кырт рэспубликлан ССР Ушэм Наркомат оборо- 
выя кусвэн коштшо знамыжым пуаш тольо.

Эл аралымаш пашаи 
адан иӱшыл йотыныш

1935 ийыштэ призывым 
эртарымылан ордэнан Пош 
кырт республик ССР Ушэм 
Наркомат оборонын куснэн 
коштшо знамыжым наль^.

Рэспубликын, Сталин йол 
таш вуйлатымэ дэнэ, эконо 
мик да культур чотшат 
к<"лэщ кӱкшытыш нӧлталал 
тэ. Знамэ пумо кэчэ р е- 
публикысз тыршышэ калык 
комунист партий да тудын 
онжо .Сталин йолташлан 
мучашдымылык прэдан- 
ностьчшм, йӧратымылыкыш 
тым, рӓтыштым адакат 
пэҥгыдэмдымылыкыштым 
ончыктышт. Рэспубликысэ 
тыршышэ калык социализм 
строитэльствым штымаштэ 
улшо еэҥымашышт-влакым 
адакат ончэн ;зрта да со
циалист родиным аралаш 
йамдэ улмыштым ончыкта. 
Тыдэ еовэт гражданинын 
пэрвой почотно обӓзаность- 
шо улэш.

Совэт Ушэмын маршал- 
жз—Ворошилов йолташын 
етахановэц-влакын пзрвой 
везсойузно еовэшаньэш- 
ышт „Мланна эрэак йамдэ 
лийаш кӱлэш. Мэмнан фаб 
рик дэн завод-влак, шактэ 
дэн кӱртгьӧ корно, совхоз 
дэн колхоз-влак пашам мон- 
нар еайын ышташ туҥалыт, 
Стаханов дэн Бусыгнн, Смэ

тат. Таза кап-кылан пэҥгы- 
дэ бойэц влакым социалист 
родинанам аралаш колташ 
йамдылат.

Тыдын дэн гына чарны- 
ман огыл, эл аралымаш 
пашам адак ктшыл йотын- 
ыш нӧлталман, йамдылалт- 
машым вийаҥдыман. Сӧй 
пашалан тунэммэ кружок- 
влак, ворошиловский кава
лерист, парашутист, воро- 
шиловла лӱйшӧ да моло 
пашалан рвэзэ-влакым к?- 
рылдэ туныкт н шогыман. 
Кажнэ колхоз йошкар ар
мий фондым, кычкымэ ӱз- 
гарым ойыржо.

Вашкэ гыч призывнэ 
пункт-влакын опсашт по- 
чылташ. Йошкар армийыш 
ужатымаш— мэмнан чыла 
калыкын пайрамжэ. Тыдлан 
еай йамдылалтман д а 
организованнэ эртарыман.

(„Красная Башкирия" газэ- 
тӹн ончыл етатййж гы ч)

Чыла иоисокол 
организгцз-вланлан

Сэнтьабрыи 15 ж о  Урйадэ, 
Шадэ, Чорай. Н акарӓк да 
М и ш к а н й а л -в л а к э ш , комео- 
м ол-влакы и  кустовой п о гы - 
н ы м а ш ы ш т  эртаралтэш . По 
г ы н ы м а ш  в л а кы и  ончы * 
ш аш  п а ш а ш т -т р о ц к и с т -з и -  
новйэвск тэррористичэскэ  
гр уппо  нэргэн. 

Комсоорганизаты р да ком 
тг „  еомол ко м и т э т  еэкрэ тар

тании дэн Кривонос, Вино-. влак к а ж н э  ком сом олы и по- 
градова дэн Дэмчэнко влак г ы и ы м а ш ы ш  т о п м а ш ы ш - 
движэньэ моннар талын | ТЬ|*1 ш у к т ы м а н .  РАИНОМОЛ 
ончык кайаш тӱҥалэш, ту- 
нар тушман влакын мэмнан 
ваштарэш кучэдалаш тӱҥа- 
лаш тыршымышт арам ли- 
йэш“ —манын калаеымэ му- 
тшым кажнынат ушэштар- 
ман.

ВКП(б) Обком да Пош- 
кырт правитэльствэ вуй- 
латымэ почэш, кодшо ий 
призыв эртарымэ годым ку- 
го ончыктымаш влак пушо 
рзспубликна, куго награ
дим налмашкэ шуо, куды- 
жо мэмнан пашаштына ада- 
кат куго нӧлталалтмашым 
ышта. Кызыт шушаш при- 
зывлан талын йамдылалт 
толмынам рвэзэ влак кок- 
лаштэ улшо нӧлталалтмаш 
влак рашак ончыктат.

Кружок влак коч знач
кист, планэрист, парашу- 
тиет, ворошиловла лӱйшӧ 
льотчик влак йамдылалтыт.
Физкультур паша кушкэш.
Спартакийадэ влак эртарал- 
тыт. Рвэзэ “  калык*йужыш- 
то бойэвой еамольот дэн 
кошташ тунэмыт. Пош- 
кырт рэспублйкьсэ^ рвэзэ 
влак коклаштэ лулэн йу- 
жышто корабль кондышт 
моштышо влак уло. Гали- 
кэйэва, Байчурина молат.
Топорин районышто шӱ- 
дылэн ворошиловский ка- 
валэрист влак уло да Миш-

СЭНТЬАБРЫН Ю-ж ГЫЧ 
20-ж МАРТЭ КОРНО 

ЫШТЫМАШ ЛУ КЭЧАШ
25—27 а в г у с т ы ш т о ,  

корно ыштымаш пашайэҥ- 
влак ын, мэжрайонно—конфэ 
рэнсышт эртыш. Конфэрэн- 
еыш Пошкырт республик 
кӧргӧ 12 район гыч погы- 
нэн, корноыштымашпашан 
итогшым ыштышт. Мишкан 
район,12 район кокла гыч 
9-шэ вэрыштэ вэлэ улчш. 
Корно ыштымаш пашаштэ 
Мишкан районын кодма- 
шыжэ, доротдэлын пушкы- 
дын вуйлатымыжэ да йал 
еовэт, колхоз-влакын ты 
пашам кӱлэшэш чотлыды- 
ма гыч лийэш.

Доротдэл, план шукты- 
дымо йал еовэт, колхоз да 
поснайэҥ-влаклан, бэеепор- 
но взысканьэ йӧн д?нэ рае- 
чот-лм огэш ыштэ.

1936 ийыеэ планым „Ирик“ 
колхоз 26%, „Комунар 
30% вэлэ тэменыт. Ты кол
хоз—да Урйадэ, Павай йал 
еовэт-влак кодшо ийыеэ 
план тэмыдымэ чот дэнат 
тӱлӓш тийыш улыт.

Сэнтьабрын Ю-ж гыч20-ж 
мартэ корно ыштымаш етаха 
нов дэкадник эртаралтэш. 
Корно ыштымаш пашам 
кӰлэш огыллан чотлэн 
кугыжаны ш мэроприйатьым 
курылшӧ - влакым чотын 
п-рэн, кумда маееым корно 
ыштымаш пашаш моблизо- 
ватьлаш да ты дэкадник- 
ыштэ планым 100% тэмы- 
ман. Доротдэл тыдым 
шуктымаштэ пэҥгыдын 
вуйлаташ тийыш.

С ӱрэты ш тэ : Совэг Ушэмын гэройжо Сагизиунд Лэваньэвский(са- 
ыольот шулдурышто пурла гыч. да тудӹи воетэн штурман В. Лэв- 
чэчко, Суэттэлэм (Ӓтьаска) аэродромышко 6-шо евгустышто толын 
шуывыт.
Самояьот воатэн шола могыр г уч Н.А. Соколов йолташ(портфэль 

дэн) Амторг прэдставитэльжэ тудак Амэрикын мэханикшэ.

Ышкэнан рӓтнӓм адакат 
пэҥгыдэмдэна

„Путиловэц" колхозын 
1-шэ бригадыеэ члэнышт 
влак еэнтьабрын 3-жо 
троцкистко-зиновйэвск т-р- 
рориетичэскэ „обйэдиньон 
цэнтр“нэргэн обвинитэльнэ 
закльӱчэньым лончыльыч. 
Нунын оеал пашаштым тӱж 
ӧӓк лукшо НКВД орган да 
ССР Ушэм прокуратурлан 
таум калаеышт. ССР Ушэм 
вэрховпо суд войэннэ^кол- 
лэгийын приговоржым йӧп- 
лат. Погынымаш ик й ::к 
дэнэ—бдитэльнысым адакат 
кӱшкырак нӧлтӓлына, пар
тий да тудын онжо Сталин

йолташ й*>р, тудын куго 
пашажым шуктышашлан, 
социализм илышым ышты- 
шашлан уло вийым лыш- 
тэна, рӓтнам пэҥгыд -мдэ - 
на—манын пунчальыч.

ИШКУЗИН

Колхозыш пурат
31-шэ августышто Пай- 

тара йал ышкэт озан-влак 
3 кудо „Путилов ц “ кол- 
хозыш члэн лийын пур- 
ышт.

ИШКУЗИН

Агроном—М. ГЭРОЙЭВ

Колхоз хата-лабораторий-влак 1936 ийыеэ паша опытышт
ньэр, тар— 12 цэнт., шӱльӧ 
10 ц*нт., шыдаҥ 6 цэнтньэр 
Киндэ пумаш планым икы- 
мышэ лийын 23 августлан тэ 
мыш, урлыкашым эйырыш, 
трудодэньлан 4 килограм 
дэнэ п ӧ л ӓ ш  йамдылал- 
тэш.

Шурно лэктышым кугун- 
рак налшашлан йӧн влак

Эртышэ озанлык ий кли- дэч шуко кӓм ильэ. 1936 ий 
мат условии (кукшылык)чо- дэнэ таҥастармаштэ 1921 
тышто, кодшо ий влак дэч ийыштэ климат условий 
кугын ойырлэн шогышо ий еай лийэ гынат, тунам ул- 
лийэ. Мишкан мэт-ростан- шо шк-т озан-влак шурным 
стШ ончыктымыж войынча, урлыкашланат погэн огыт 
кодшо 11 тылзылан осад- ул гын, эртышэ ты ийыш- 
кэ 119 милимэтр вэл во- тэ 1921 ийьеым шуко гана 
зын. Кунам гын, кукшо эртэн- кайшэ кукшӧ шур- 
ийан зоныштат идалукаш ным налынна. 
оеадкэ 200-250 м. м. дэч Агротэхникэ, йал озан- ильыч, тыдым 1936 ийыеэ 
кӓм ок лий. Ийын путырак лыкым маишнаҥдымаш 1921 колхозно хата-лабараторий 
кукшылыкшым, ныгунам ий кӱкш^тышто лийэш ильэ влак шуктышт да ончык- 
кошкыдымо йэр, эҥйр-влак гын, да колхоз влак огыт тышым пуыч. Вӱдымӧ шур- 
кошкымо нэргэн йужо кол- лий гын, 1921 ийыеэ лэч 
хозник влакын еынэнойлы- шуко гана кугын нэлылык 
мыштат палын ончыкта. * лийэш ильэ. Тугэ гынат,
Ты ий, тыдын дэнат ойыр-; ты эртышэ ийыштэ 1921 ий 
лэн шога,— йал озанлык|дэч шуко гана еай услови- 
культур эн кушмо пагы-! йым ужына. Тыдэ колхоз
Т  1.1 Т Т Т Т  1-1 м /  я т  г  о п ь г  а  О Л Г Ш Я Ш  I П П Я К Т Л !  Т / й г / Т П Гтыштыжат оеадкэ вочмаш\ влакын кукшо шурно вэрч 
тӧрыш лий.Май,ийунь тыл- кучэдалмашлан куралланы-
зылаШтэ 35-60 кэчылэн 
йур лийдэ шогыш гкнат, 
ӱшыкыштӧ воздух тэмпэ- 
ратур 35-40 градус лийын, 
оеадкэ майыштэ. 9,6 м. м. 
ийуньышто 3,2 м. м. возо

кан районышто ш^дӧ утла | палэ. Ту ийыштз оеадкэ 
орошиловский кавалэрист I шуко гана артык ильэ 
ружок влак пашам ыш- да шурно лэктыш 1936 ий

мэ кӱкшутыштым палдыр- 
тыш. Эртышэ ийыштэ 
и й  г э ч ы н  аламалык- 
шым ончыдэгэчэ, к^кшӧ 
шурно лэктыш вэрч кучэ- 
далшэ колхоз влак—кок- 

Ты зртышэ ийыштэ ий|ла лэкташ дэч кӓм о г ы л
т  у р н о  лэктышым на- 
льыч. „Чулпан“ колхоз (Йа- 
нагуш йал еовэт), облает- 
нэ йал озанлкк выставкы- 
лан пэрвой кандидат, пыр- 
чан шурным кокла чот дэн 
1 га гыч 9 центньэрым на- 
льэ. Тувэч уржа—-10 цэнт-

гэчэ тунар кэлшыдымаш 
лийэ гынат, шурно лэктыш 
чот дэнэ 1921 ий дэчын 
п э ш  к у г ы н  ойыр- 
лэн ш о г ы м ы ж о  раш

ным мульчироватьлымаш, 
10 колхозно хата лабарато-
рийын О Н Ч Ы К Т Ы М Ы Ж  ВОЙЫНг
ча ик гэктар шыдаҥлан 2,2 
цэнтнь^р ^стӓрмӓшым пуа, 
альэ мульчироватьлыдым* 
ваштарэш 80 процэнт ӱе- 
тӓрӓлтэш. „Карл Маркс1* 
колхоз мульчировать ыш
тымэ участкэ гыч шыда- 
ҥым кокла чот дэнэ гэктар- 
лан 8,88 цэнтньэрэ)м,мульчи- 
ватлыдымэ у-гастк э гыч 
4,41 цэнтньэрым налын. 
„Чапай“ колхоз мульчи-

Йаровизированнэ урлыкаш 
дэнэ в у д ы м ч м  мульчиро
вать штымаш шурно лэк- 
тышлан эшо еайрак лийэш. 
Йаровизированнэ урлыкаш 
дэн вӱдымым мульчиро
вать ыштышэ ныл колхо- 
зышто кокла чот дэнэ гэк- 
тарлан 4,77 цэнтньэр шур- 
но лэктыш ӱстӓралтмаш 
лийын. Ты чотышто „Карл 
Маркс14 колхоз йаровизиро- 
ватьлэн в^дымым мульчиро 
ватьлымэдэн 1 гэктаргыч 
12,5 цэнтньэрлэктышым на- 
лын, мульчировать штыды- 
мэ гыч 7,05 цэнтньэрым на- 
лын. Мульчировать шты- 
маш чылажат ик тай огыл. 
Мульчироватьлымаш к?ж- 
гытшым 5 ем. йотын шты- 
шэ колхоз влак 2-3 е-м. йо- 
тын штышэ колхоз-влак дэч 
еай лэктышым налыкыт. 
Мулчи рованьым еай шты- 
шэ колхоз-влак лэктышым 
еай налыныт.

Мульчировать штымашлан 
йӧршӧ нӓета влакым 100

роватьяымэ участкэ гыч | процэнт дэн пайдаланэн, 
шыдаҥым кокла чот д энэ | вӱдымым мульчировать 
гэктарлан 8 цэнтньэрым, штыма гыч ӱетартыш кин- 
мульчироватлыдымэ учает- дым кок кум гана шукэм-
кэ гыч 5 цэнтньэрым налын 
Ты мероприйатьэ гына ра
йон кӧргышто 25 тӱжэм 
пуд ӱетартыш киндым пуо.

дэн кэртына ильэ.

(Умбакыжэ вэе номэ- 
рэш лийэш)
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САД ШЫНДЫМАШЫМ 
ОРГАНИЗОВАТЬЛАШ КӰЛЭШ

Йал озанлык артэль ус- 
тавын „ к “ пунктыштыжо 
— йалыштэ урзмым сайэм- 
даш, тушагын пушэнгым, 
утларакшэ йэмышан (сӓс- 
кӓн) пушэнгым шындаш— 
манын ончыктымо. Тыдым 
илышыш пуртышашлан 
кодшо шошым кажнэ кол
хоз йалыштэ, кажнэ колхоз-

мылык дэн да вӱд шавыды 
мылык дэн кошкан шинчэ. 
Шукыжым адакат имньэ дэн 
эртэн коштшо влак копар- 
калэн, сӱмыркалэн пыта- 
рышт.

Мишкан Кокла Школат 
пэчэн налмэ оралтыштыжэ 
тунэмшэ-влак вий дэнэ пу- 
шэнгэ шындымашым эрта- 
рыш. Шындмэ пушэҥгэ-влак 
сай кушкын тольыч. Кошт 
шо йэҥ-влак ынышт тошко 
манын „Здесь ход воспре
щен.Ходить только по алле
ям"—манын вывэскым са- 
калтын ильэ. Т ӧдэ п о л ы -  
шым ыш пу, садак тошкэн 
кӱрышт пытарышт. Тунэм- 
шэ влак вывэскым ончэн

гыч

ник пушэнгэ шындымашым 
эртарыш. Тыдлан вэрч РИК 
президиум пушэнгэ шынды 
маш вич кэчашым эртараш 
пунчалжат ильэ. Район 
рӱдыштӧ пушэнгэ шынды- 
машым эртараш райлэсхоз 
тэхникшэ Гайнийэвйолташ 
ушалтын ильэ. Тудо пашам 
сай организоватьлыш. Каж 
нэ учрэждэнь пушэнгэ шын- кукшо воштыр кокла 
дымашым эртарыш.Урэмэш, коштыт. 
учр ждэнь влак таҥгӓлэш 
амэрикавский ваштар-влак 
шындалтэ. Тугэ гынат проф 
сойуз организацэ-влак ты 
пашалан ситыш^н полыш- 
ЫМ П у  Э Н ШОГЫД^ Мт»ШТ 
дэн, пуш нгэ шындымаш 
мучкак ыш шукталт. Шын- 
дымэ пушэҥг-» влакым кӓза 
влак кочкын, тугышт пы- 
тарышт. Шукыжо ончыды-

Корно пашаштэ сай ыштышэ влак 
пӧлэклалтыч

1. „Мотор“ колхоз прэд- 
сэдатэль Русинов 120

тэҥгэлан.
2. „Путиловэц'1 колхоз 

прэдсэдатэль 100 тэҥгэлан.
3. Пайтара йал совэт 

прэдсэдатэль Акушэв 120 
тэҥгэлан.

Корно паша постойаннэ 
бригадын бригадирышт- 
влак гыч:

ЛЭНИН ОЛАШТЭ КУГО, 
КУАТЛЭ ДЭМОНСТРАЦЭ
XXII тӱнчӓмбӓл рвэзэ 

кэчым Лэнин ола куго да 
куатлэ дэмонстрацэ дэнэ 
эртарыш.

1-шэ сэнтьабр б сӓгӓ- 
тыштэ кас дэнэ рӰдӧ три- 
буныш Щэрбаков, Шэс- 
таков, Угаров, Гоичма 
нов, Зановснии, Шапош
ников. Файнӧэрг да моло 
йолташ-влак кӱзӓт.

Ты минутыштак пло- 
шадыдн торжэствэннэ шып 
у л м ы ж о  фанфар-влакын 
ший йӱкышт дэнэ кӱрлэш. 
Пролэтар гимн мӱгыра.

Дэмонстрацым, йунный 
пионьэр-влак колонно по- 
чэш. Пэлэдыш дэнэ у р э н  
пытарымэ шӱдӧ дэнэ авто 
мобиль-влак плошадьыш 
пурат.

Эртышэ машина-влак по- 
чэш плошадьыш кандаш 
районын кандаш колонныжо 
пура. Тэҥгызла койшо шу- 
ко знӓмэ эркын л^ҥгалтэш. 
Нунын почэш, рӓдышкэ 
„ шыҥ-шыҥ“ шогалын вору 
жонно комсомол ошкылэш. 
Умлавэчыла койшо штик- 
влакым той капанфизкуль- 
турник-влакын шэрэҥгышт 
алмашта.

Дэмонстрацыштэ Лэнин 
олан 50 тӱжэм утла рвэзэ 
дэн ӱдыр-влак лийыныт.

Алийэва лавран в ӱ д ы н  
йӱктыш.

Сэнтьабрын 7—8-жэ йал- 
совэт вуйлатышэ да сэкрэ- 
тар-влакын совэшаньышт 
эртарымэ годым, райиспол- 
комын сторожихажэ Алэй^- 
ва Марусьа, пӧртончылно

гард" колхоз гыч) 50 "тэҥгэ- “ инчышэ вэдра вӱдьтI лав 
ланпӧлэклалтыч. Ран кидшэ дэнэ графиным

ш т гэ

Кызыт шыжэ. Пушэнгым 
шындаш жап. Сандэнэ проф 
сойуз организац-^-влак ра
йон рт”дэш пушчҥгым шын- 
дэн кодымашым организо- 
ватьлыман.

Колхозыштат садыгак 
пушэҥгэ шынд^машым ор- 
ганизоватьлыман да кажнэ 
колхозникын садшэ лийжэ.

Г. ГАЛЬ.

А путыракшым, ты бомбо кондыштшо экипаж-влакым'ИсааньиЯэш 
чарымэ годым, „случайна* пулаштарышэ случайность влак лийаш

тийыш огыл.

Испанийысэ сӧй
Испанийыштэ тылзат пэ- 

лэ годсэк кугыжаныш вой
ска дэн фашист влак кок- 
лаштэ сӧй мийа. Мӓтьэж- 
ник влак, Испанийын р^дӧ 
олажиш, Мадридым нал- 
шаш вэрч пэш вийын по- 
шат. Эстрэмадур дэн (Ис- 
панийын кэчывал дэн кэчэ 
шичмаш могыр коклажэ) 
матьэжник влак правитэль- 
ствэннэ войскам кузэ гы: 
нат кӱрлын Мадридышкэ 
пурынэшт.

Испанийын й"7д вэлысэ 
олажэ Иру^ йыр (Франций 
границыштэ) куго кучэдал- 
маш влак лийыныт. Олан 
ик пунктыштыжо 20 дру
жинник кок тӱжэм утла

1. Йандимиров К. 
(„М отор“ колхозын)50 тэҥгэ.

2. Ба ту р и н  ( „А п т ы к а й “ 
колхоз гыч) 60 тэҥгэлан.

3. Аптэйэв („9-йанвар“ 
(Колхоз гыч) 50 тэҥгэлан.

4. Эрш тэйын („Авак-

ТУТЫНИН

Иванкин пэҥгыдэ учотым наиийа
„Путиловэц“ колхозын 

шӧр погышыжо Иванкин 
Иван шӧр намийшэ-влаклан 
дэкадэ сайын могай жир-

чыкэй, вӱдым кошталын на 
лэш тыдым йэҥ-влак йӱыт.

Тыгэ Алэйэва Марусьа 
кидшым чыкэн, кошталын, 
ала мунарэ графин шакшэ 
шолтыдымо вӱдым йӱктыш. 
СЙР АНОВ,СУЛТАНБАЙЭВ,

ность дэн шор пумым, 
пэҥгыдэ учотым намийэн 
планжэ тзммым уҥландарэн ИЗИЛАНОВ, ЙАНЫБАЙЭВ, 
шога. ИШ КУЗИН ЙАНЫБИН, АКУШЭВ.

МӓТьэЖник-влак ваштарэш 
позицым аралэн шогэныт. 
Куго еӧйым ыштэн гына, 
матьэжник-влак Ирун олан 
муниципалитэтшым (еамо- 
управлэньэжым) налыныт.

Правитэльствэ 18 про- 
винцым 8 милйон илышэ 
калыкшэ дэн пӱтыньэк на- 
лын, кучэдалмаш влак 15 
провинцыштэ мийа.

Гэрман, Итальйан да 
Португаль фашист-влак 
Испӓний м^тьэжник-влаклан 
тӱрлӧ могырым полыш пу- 
мыштым огыт чарнэ. Сэдэ 
кэчылаштэ Сэвилийуш 
гэрманын 12 еамольот ие- 
трэбитэль-влак тольыч.

Баш. ТАСС

ЙАШКА ДЭН ӰМЫРБАЙ ТЫРШЭН ЫШТАТ
„Ильич" колхоз члэнжэ 

Карпов Йашка тэнэйэ т>- 
рэдмэ машина дэнэ 120 
гэктар уржа дэн шӱльым 
тӱрэдэ.

Кызыт ты колхозынгк 
Васӱткин Умырбай вӱдч- 
мӧ машина дэнэ 50 гэктар 
уржам вӱдыш. Кэчаш нор- 
мь’жо 4 гэктар гын, тудо 
б гат пэлыш шуктэн тэмэн 
шога.

Колхозысӧ етахановэц- 
влакым пӧлэклыдэ кодыман 
огыл. А.А.А

—Мо эр кыньэлат, рвэ-( 
зын кызыт умалшаш пагыт-. 
шэвэт. Адак шӱргыжым! 
мушкын огыл; тувырдэч! 
поена эрэ кидшым нӧлтыш- 
тэш, увырам паетыра ма
нат ильэ, Увырат укэ,—Йа- 
майым ачажэ эр йэда вуреа.

-—Ш уко умалэт гын аҥыр 
гэт,мэмнан таҥашлан индэш 
еӓгат дэч артыкшым

Н. ШАМКАЙЫНПионьэр лагэр
вурсэн ко-

лаш огэш кӱшталт,—Йамай 
тӱго лэктат физкультур 
зӓрадкым шта. Вара еайын 
шовын дэнэ мушкат -рэ 
шовычо дэнэ могыржо муч 
«о обтираньым колтыш.

—Вот тыдыжэ ничэво,— 
кидшым кадыртэн мускыл- 
жылан куанэн воштылэш.

— Эргым, могыр шэт ӓлӓ 
т-тытым ш рэнат, ӓлӓ лав-

чэшыжэ аважэ 
дэш.

—Модаш мо, тачэ мала- 
на чэрэт,—маньат лэктын 
куржо.

— Эҥэр воктэнсэ еӧрзм 
Ума' дэнэВачий 12 йэҥым в^дэн

наҥкайыш. Капкамат лэк- 
тыч, вара пэчэ воктэн йа- 
тыр кӱзыштат йыртык кор- 
но дэнэ уржа коклаш пу- 
рэн йомыч. Рв-зэ-влакын 
ьуйыштат ок кой. Почэ-по- 
чэ каймышт годым вулно 
ганьэ и--лэ уржа вуй еаҥ- 
гам шалтка вэлэ.

—Сай улат, Сопром па- 
вай,— вышкэ дэкмийыштат

ра, мончашат водно ^гына чарнышт.
пурышычыс,—аважэ Иама- 
йын могыржым куччн вуреа.

-  Авай, тыдэ кэчэш^ кӱ- 
йын тыгэ лийын, тазаргэн. 
— у алмэ вургэмжым погэн 
тувыржым тӧрлӓтэн чийы- 
шат,„чай йӰаш шинчэ.

— Йамай от мийэ мо, айда, 
— тӧрза гыч Опас кычкыра 

—Кӓзыр, коркам гына 
пытарэм да лэктам.

—Адак кушко куржыт, 
эрэ модыш да модыш,— по-
Т ӱ ҥ а л т ы ш ы ж ы м  45 46 иомэ. 
р э ш тэ  ончо. I

—Сай гына, Мый „шорык 
влак толыт“ вэлэ манын 
онЧзм,—Сопром пычалым 
кучэн вышкэ тошкалтышым 
воштылал вола.

—Тудо ороллэн тунэмын 
15 ий годсэк лэсник лийын

чодра вор-влак^мйатыр 
кучэн.

—Тэвэ уштыш 
„ындэ огэш уж, кайыш" 
шоналтэн лымыштым куш- 
кэдаш гына тӱҥалат, он- 
чылкэт толэш да лэктэш,
,—тудым шоҥгырак-влак

ойлэн-ойлэн воштыльт 
ильэ. Сандэнэ тудым пасу 
ороллан кучэныт.

—Тэвэ, рвэзэ-влак, нэмар 
еэк моло-влак ороллышт, 
тачэ малана чэрэт,— Вачий 
йыржэ чумырэн паеум он- 
чыктэн ойла.

Полшыза, эргым-влак, 
полшыза. Мый шкэтын чы- 
ла вэрэжат йужо годым 
й '.тшэн ом кэрт. Кызыт 
тунарак огыл, кае вэлэш 
еак лийаш кӱлэш. Сопром 
трупкажым тэмэн-тэмэн 
ойла.
—Тӱвӧ тушто,—шоҥго па
су ӱмбак кидшым шуйа,— 
поена участк^-влак шэлыл- 
тыныт. Участкэ йэша кок 
йэҥ дэнэ шогалташ кэлша.
Айдыза, ончыктэм тэвэ,— 
вийгэштымат погэн наҥга- 
йыш.

Йамай дэнэ Эпайлан чо
дра воктэнсэ участкэ во- 
зо, воктэнжэ—Вачийын.

| —Йыштырак лийаш кӱ- 
пэлкэ, I лэш, йэҥ укэ ганьэ лийжэ.

1 —Уржамат пэш кэлман 
огыл.
' —Тэҥгэчэ каньканур вок- 

тэн пӱчкэдэн кайэныт ма- ( у мб а к ы ж э  
нэш, паетырэныт да ч о - ^лийэш .

драш пурэн шылыныт.
—Мыланат еак лийаш кӱ 

лэш,—Йамай дэнэ Эпай ур- 
жа коклаштэ йышт гына 
мутланат.

— „Кыштыр-коштыр“ шок 
тышат, чарныш. В еэ-влак 
пылышыштым шогалтышт. 
Адак уржа тарванэн йэҥ 
вуй ганьэ койо.

—Кӧ тушто?—Эпай шо- 
галын кичкырал колтэн 
ильэ—Вачий воштыл-вош- 
тыл уржа коклагыч кыжгэн 
гына лэктэш

Иалнор еэрыш почэш
„За сталинэц“ колхоз 

вуйлатышэ Баймэтов Изи- 
байын колхозница Асмайэ- 
вам кырымыжэ нэргэн 
29-шэ ийульышто пурышо 
йалкор еэрышым прокура- 
турыш раслэдованьыш да 
мэрым ышташ колтымо 
дэч-вара район прокурор 
—факт влак прамай лийыч 
да еэнтьабрын 1-жэ пашам 
калык еутыш пумо—манын 
увэртара.

-X- У,-
«•

„ У-йал“ ^колхоз члэн Кул- 
чыкайэв Йаркдй бригадир 
дэч йодтзак колхоз имньэ 
дэн Мишкан йал ышкэт 
озан Николайэв Михаиллан 
3 кэчэ кӱлтӓм пуртэн ки- 
йыш. Тыгэ колхоз уставым 
пудырта—манын йалкор 
еэрыш рэдакцыш пурэн 
ильэ. Листок дэйствий дэн 
„У-йал“ колхоз правлэ-

- М о ,  тыгэ ороллат мо,!ньь1Ш колтымэк, правлэньэ
коктынат пырльа улыдае. 
Участкыда мучаштырак 
пӱчкэдат гын, нымомат 
огыда уж. Давай коктын 
кок вэрэ лийза!—Вачий 
ойырэн колтыш.

— Чо, тугэ гын, тый тыш 
тэ лий,^ мый кож вуйыш 
К У з э м ,—Йамай куржо. Лус 
влак коклаштэ иктат ок 
ужда имышт-влак шурка- 
лат. Ну, ничэво, чыташ кӱ- 
лэш, еандэнэ участкэ ко- 
паееэ гань.э, рас койэш-вэт. 
Уржа, тарэлкыссэ пэлтӱй 
ганьэ лойгэн шинча. Умбал 
ныжэ шикшла рӓшӓ кош- 
тэш. Тӱрло вэрэ каршэ 
влак каргат, адак пулдыр- 
чыжат эртак пулдыртата.

в э е  н о м э р э ш

тыгэ увэртара:
Колхоз правлэнь члэн-влак 

заеэданьэ, Кулчыкайэвым 
а р т э л ь  у с т а в ы м  
пудыртымыжлан — колхоз 
правлэнь альэ бригадир 
дэч йодтэӓк колхоз им- 
ньум тӱрлӧ вэрэ кичкэн 
коштмыжлан, ик тылзылан 
колхозгыч пагытланлукташ 
да имньым пудымашын. пун- 
чальэ.

Зӓм. отв. ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ.

Утерянные документы  
считать нед ействитель- 

ными.
Военный билет на имя Акбул- 

дина Аймурзы, Алынбаева 
Михаила, Яниева Яныбе, Нуриах 
метова Сафа, Ямнданова Яркия, 
Шайнурова Ахматзакия
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