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А г р о и о м - М . Г эройэв

17
Сэнтьабр
1936 Ий

Колхоз хата-лабораторий влакын
1936 ийыеэ паша опы ты ш т *)

„Карл-Маркс“ колхоз вӱ- 3,66 цэнтньэрым, 1,50 цэнтдымӧ мландын 5— 10 санти ньэрым вӱдымӧ ■участкашмэтр кэлгытыштыжэ ноч- тэ 2,19 цэнтньэр шурно
Г а з э т ан:
кын моннар улмыжым еы- лэктышым
ВКС(б) Мишкан Райкомын д а РИК-ын органжэ
пуо. Нормым
Адрес: БАССР,
ии ийлан 5 т э н -гэ ,
дер. Мишкино.
нэн ончыш. Мульчировать- изэмдэт гык, шурно лэкВИЧ КЭЧЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ
б т ы л з ы л а н 3 т.
лымаштэ 3 процэнт ночко тышат вола. Кажнэ колхоз
лийын, тыгылайжэ ик про- лан нормым ик гай ыштаРайоныштына кылмаш цэнт вэлэ. Мульчировать- шат огэш лий.
куралмаш миймэнэргэн лымэ участкыштэ ночко
Кум колхоз хата-лаборашукырак лиймаш, шурно торийсынэн ончымо почэш,
лэктыш нӧлталмаштэ куго машина дэн крэела вӱдашТачэ с^нтьабрын 17-шэ. огытыл. Тывэч раш паллэ.
вэрым налын шога. Кӱкшӧ лан 1,70 цэнтньэр пэш кэл*
Шыжэ. Й у д йымал могы- Вольыклан
шокшо вича
1936 ий 15-шо еэнтьабрлаи
лэктышым налмаштэ млан- ша. Тыгэ вӱдымо участкэ
р->>м йӰштӧмардэжпуалын, ыштымаш моло колхозлашдыеэ шокшо пэш кӱлэшан. влак ик гэктарлан 5,7 цэнт
тэлэ вашкэ шушашым пал- тат кӱлэш вэрыштэ огыл.
„Карл-Маркс" колхоз еы- ньэрым, 1,50—2 цэнтньэдырта. Кызыт вольык паВольыклан тэлым пук- ЙАЛ СОВЭТ
нэн ончымыж почэш, мул- рым вӱдымӧ 4,6 ц^нтньэр
сушто улэш да йол йымал- шэн лукшашлӓн ситышын
чированьым (олым дэнэ лэ- вэлэ лэктышым пуа. Ты
сэ шудо дэн ышкэ мӱш- кургым йамдылэн кодымаш ВЛАК Л У М
вэдмашым) кӱжгынрак эр- еынымаш влак мылана каж
кыржьш тэма. Тэвэ шыжэ эн тӱҥ вэрым налын шога.
тарымэ участкыеэ мландын нэ колхозлан могай нормо
йуштӧ йӱр, йуштӧ мард'^ж Тугэ гынат, силос йамдыл5 сантимэтр кэлгытышты- дэн вудымашым палыма1240
КӰрзэ
36
вашкэ гыч пасусо вольы- маш план Ю-шо сэнтьабр785
14, жэ кэчэ шокшо годым 23 шым трэбытьла. Сандэнэ
Павай
кым вичашкэпоктэнпурта. лан 35 процэнт, лышгаш
градус, тыгылай вэрэжэ 28 кажнэ колхоз могай нормо
1170
29
Куж
нур
1
Пасу гыч пуршо б о л ь ы - курго йамдылмаш план—23
градус
шокшо лийын. Ты- дэн вӱдымын куго лэкты2820
30
Ардаш
кым мэ шокшо вича, ситы- процэнтлан вэлэ тэмалтын.
дын дзн мульчированьын шым
налаш ■лиймыжым
21
2009
Брӱховко
шын курго
йамдылымаш
Поена йал еовэт влак
шурно куштшашлан еиты- еыныман. Шолшо вудэш
30
К-Шадэ
3071
дэн ваш лийаш
тийыш гыч еилоелымаш планым
вӰДымат
шурно
1930
К-Соказа
48 Ш ЫН ШОКШЕ, 1М кучэн Ш ОГЫ - нортэн
улына. Тугэ гынат
альэ ,Нэргэ 9 0 п р о ц э н т л. а н ,
мыжым раш ужына.
I лэктышым нӧлталэш.„Пути
630
42
Пайтара
вольыклан вичам ышты- Н-Троицк— 8 0 процэнтлан,
Мульчированьэ шӱк шу- ловэц11колхоз тыгэ вӱдымӦ
Йылыш
2581
27
маш, кургым йамдылмаш Пайтара— 7 6
процэнтлан
до
дэн кучэдалмаштат ку- *дэн гэктар гыч 8 цэнтньэ*
1820
35
к^лэш
вэрыштак
огыл. тэмэныт. А Кужнур дэн /Монар
го вэрым налын шога. Кол рым нальэ. Тыгылай вӱды1065
Кэмэй
22
Тэнэйэ 840 вуй имньылан Накарӓк йал еовэтвлакыш
К-Тамак
481
28/ хоз хата-лабораторий влак мыжӧ лэкдэ кошкэн шинчын
22 вичам, 2400 вуй ушкал 'ТЭ курго йамдылмаш укэ
Мавльӱт
41 паша опыт почэш мульчиро I Тэнэйсэ ий могай сорт
2523
вольыклан 37 вичам ыштэн манат гынат, от йоҥыло.
Мишкан
22 ватьлымэ участкэ тыгылай шурным кукш о ий кэчы2357
шуктышаш гын, 1-шэ сэн- Куж нур йал еовэт (РайЗО
М-Накарак
23 в у д ы м ӧ участкэ дэч шӱк !лан тӱсымыжым рашончык
1635
тьабрлан
у л ы ж а т 31 еводко почэш)— 0 7
проНагрэтдин
Ю70
35 шудо кок кана шагал лэк- тыш. Ожно „цезиум Ш “
процэнтлан вэлэ ыштымэ. цэнт, Накарӓк— 14 процэнт
ончыктыш. 1шыдаҥ, „лютеСцеме 0,62“
ЗО мыжым раш
2050
Н
-Тройцк
Районышто ик колхозат лан вэлэ йамдылэныт.
„К-М аркс“ колхозын муль [ шыдаҥ дэч шукырак лэку
Коза?д
25
1076
вича ыштымашым
п \ты Тывэч палэ: Кажнэ колСоказа
35 чироватьлэн вӱдымӧ учает- .тышым пуа, маныт ильэ.
630
ньэк шуктышо укэ. „Пэр- хозыитто етроитэльнэ бриТымбай
24 кыштыжэ ик квадратнэ мэт- Прак^икэ раш ончыктыш.
2070
вый М ай“ колхоз (Тымбай гадэ ойыралтын гынат,кол
Урйадэ
1630
37 риштэ 10 пырчэ, мульчиро- „Цезиум 111“ шыдаҥ тэйал совэт) 60 вуй' ушкал хоз
вуйлатышэ-влак воНэргэ
1154
35 ватьлыдымаштэ ик квадрат нэйеэ ийыштэ 1935 ий гапуршо вичам 90 процэнт- льык вича ыштымашлан нуЧорай
1600
20 нэ мэтрыштыжэ 18 пырчэ йак лэктышым ыш пуэн
лан
ыштэн.
„Волгыдо“ ным отвэтствэннэш чотлэн
шӱк лэктэ. Тыгэ лийшын кэрт.
„Лютесцеме
062“
140о
Йанагуш
50
колхоз,вуйлатышыжэ Тым- пашам
огыт
трэбытьлэ.
мульчироватьлымэ
учаетшукырак
лэктышым
пуо.
ЧЫЛАЖЭ
39.400
1 31
булайэв Й., (Ардаш йал Ш у ко вэрэ
етроитэльнэ
кын шурныжат чӱчкыдо да Адак районыштына мэстнэ
совэт) 60 вуй ушкал пур- бригадым моло пашаш ушы
кужо ильэ, шурно вуйжат йошкар
вуйан шыдаҥат
шо вичам 50 процэнтлан, маш (кырмэ машина шынмоло учаеткэ влакыеэ лэч уло. Ты сорт шыдаҥ пыты„Радио“ колхоз, вуйлаты- даш т. моло) шуко лийэ.
куго лийэ.
машыш шуын ильэ. Но кышыжэ Байрамалов М., (ты Сандэнат тачеэ
кэчылан
Йаровизироватьлэн вӱды- зыт выставкылан йамдыйал совэтак)—45 процэнт- вича ыштымаш кӱрылтмаш
маш,
хата - лабораторий лалтмэ дэн тыдлан кӱго
лаи, „Будьонный“ колхоз, тӱрышто улэш. Курго йамвлак паша опытышт войын- шонымашым ушымо. „Чул
вуйлатышыжэ Мурзин М., дылмаштат еадыгак гюена
ча, 9 колхозышто гэктар пан11 колхозышто ты сорт
(Монар йал совэт)—50 про- бригадэ влак
ойыралтын
йэда 1,60 цэнтньэр шу^но шыдаҥ галан 4,2 цэнтньэСталин
лӱмэш
колхоз
цэнтлан вэлэ ЫШТЫКТЭНЫТ. ильэ гынат, пашам трэбыть
лэктышым
артык пуо. Иу- рым, а „Лютесцеме 062“ ,
„К и м “ колхоз, вуйлагы- лымаш, силос оптащ альэ (Шадэ йал еовэт) 3-шо жо ик колхоз влакыштэ сорт 4 цэнтньэрым пуо.
куралшэ- ик гэктарлан шурно лэкшыжэ— Закиров, „Кал мазан “ лышташ курго йамдылаш бригадышгэ
Шӱльӧ дэнат тыгай еӱколхоз,
вуйлатышмжэ— ушымо йэҥ влак дэч жа- влая—Хазийэв Закирйа, тыш 3 цэнтньэрыш шуо. рэтак. „Победа Московс
Фархутдиноз, „Йакты-К у л ь “ пыштыжэ правлэвь заеэда- Зэкрин Закий, Аухади- Ты кокымышо агройӧным кая № 315“ сорт шӱльо,
колхоз,
вуйлатышыжэ— ньэш планышт шукталтмэ йэв Галихен кут имньэ илышыш пуртымаш райо- вэрыеэ ик оржан шӱльЗ
Зарипов (Шадэ йал совэт), нэргэн отчэт колыштмашныштына 55 тӱжэм пут дэч лэктышым кам пуо.
„Лэнин
Корно“
колхоз, влак ышт эртаралт, эрта- дэн нормо почэш каж- ӱстартышым^ пуа.
„Карл-Маркс“ колхозышто
вуйлатышыжэ—А ш и й э в ралтэ гынат, молыча тэк- нышг 0,85 гам кур^лаш
Московская
Кумышо агройон маши „Победа
(Кэмэй йал совэт), „Каш и шырмаш ыш лий. Сандзнӓт тийыш улыт гын, чыла- на дэн крзела (торэшат, № 315“ галан кокла чот
рин “ колхоз, вуйлатышы- адак курго йамдылмашат жэ 0,60 гам куралыныт. кутышэшат) вӱДымаш улэш дэн 3,14 цэнтньэр, вэрыеэ
жэ— Нигаматуллин
(К-Та- пушкыдо.
да Башкирийыштат тыдэ ик могыр оржан шӱльӧ
Ончыкыжо вольык вича
4 шэ бригадыштӓ Ра 'кызыт у условий улэш. галан 5,5 цэнтньэр лэктымак
йал
совэт) тэнэйэ
вольыклан вичам ышташ ыштымаш, курго йамдыл- мазанов Сафий, Ганийэв Крэсла вудьшаш ик гэк- шым пуо. Ик оржан щӱтийыш улыт гынат, кызыт маштэ улшоситыдымашлан Карам, Арсланов Мил- ! тарлан кокла чот дэн 1— 1,5 льо тыгыдэ шӱльо улэш.
мартэ тӱҥалынат огытыл. тСсаш ок ^.ий. Кажнэ йал
цэнтньэр шурно лэктышым Нунын коклаштэ 1000 пырМоло колхоз вуйлатышэ- еовэт, колхоз вуйлатышэ мий, Исламгалийэв Аб- • артык пуа. „Уш эм“ колхоз чэ „Побэда
Московская
етроитэльнэ гай, Тимиргалийэв Са- машина дэн крэела аӱды- 1№ 315“ сорт дэн 1000 пырвлакат
вольыклан вича влак, кажнэ
ыштымаш
паша
н^ргэн бригадэ да курго йамды- фуан кут пар'имньэдэн мо участкыштэ ик га гыч 6 чэ пэл
могыр
оржан
огытат шоналтэ. „Щэмэр'', лаш ушымо отвэтствэннэ нажвышт нормо почэш цэнтньэрым нальэ. Маши [шӱльын
нэлгыт
ойыр„Большэвик“
колхоа-влак йэҥ влакым вольыклан вича 0,85 гам куралаш тий- на дэн тыгчтлай вӱдымо тышыжо пэл грам вэлэ.
йам(Мишкан йал совэт), Бы- ыштымашлан, курго
ыш ильыч гын, чылажэ участкэ 3,09 цэнтньэр лэк- , Ожно ты шӱльӧ гэктарлан
кин лӱмэш колхоз (Нэргэ дылмашлан чотынак ушьтышым пуо. „Н Ж изнь“ 130-45 цэнтньэр лэктышым
1,92 гам куралыныт.
йал совэт), „Киров“ колхоз ман.
колхоз ий кэчэ кукшо гы- пуо. Кукшо ий кэчэ годыВольыклан
тэлымлан
(Накарӓк й.с.) ӱмаштак ышнат, крэела машина дэн вӱ- мат лэктышым пуа. Сандэнэ
вича,
еитышын
таш тӱҥалмэ вольык вича- шокшо
могыр оржан сорт
дымо участкэ гыч 1 галан |пэл
влакым кызытат
шуктэн курго лийжэ.
3,47 цэнтньэрым, тыгылай .шӱльышкат куго шонымавӱдымӧ гыч нэл цэнтньэрым шым ушыман.
Окса порысыштым 100 процэнттӱлэн пытарышт
Тэнэйсэ ийыштэ шурно
вэлэ налэ.Ты агройон шурно
лэктышым нӧлталмаштэ ку- лэктышым шукырак налаш
„Путиловэц“ колхоз члэн 130 тэҥгэ з'айомым, 25 тэҥвлак (Пайтара йал еовэт) гэ етраховкым да 13 тэҥгэ „9 Йанвар" колхоз пэлэнеэ го лэктышым пуа. Сандэнэ |чыла йӧнна ильэ гынат, мэ
Ишкузин Ишалэ, Пэктуба- самообложэньым, Иванкин Крупскайа лӱмэш пионьэр колхоз агройоным чотрак ’ ты йӧн влакым ситышы.н
йэв Викташ,Иванкин Васька Васька— 40 тэҥгэ налогым, отрӓд шурно погымаштэ пуртыман. Нормо дэн вӱ- ! пайдаланэн ышна мошто.
Йамутийэв Йамэт ышкала-) 40 тэҥгэ зайомым, 19 тэҥ- кугын полшыш. Колхозлан дымашат шурно лэктыш Ончыкэшыжым тыгай кукий кэчыштэ пӱртые
нышт вочшо океа по гы ш -1гат 20 ырший етраховкым, 13 га пуреам погыш. Адак налмаштэ куго вэрым на- шо
дэн крэдалын, мульчироватым тУлэн пытарышт. Иш- {13 тэҥгэ еамообложэньым, школлан вӱдымӧ пуреам, лэш.
Куд колхоз хата-лабора ньым, крэела вудымашым
кузинИшалэ 40 твнгэ на- Йамутийэв Йамэт—40 тэҥ- парэҥгым иогаш полшышт.
торий
влак еынымашым да моло агройӦн влакым
логын, 60 тэнгэ зайомым,! гэ налогым, 30 тэҥгэ зайоТыдлэч поена 7 тӱжэм
пуртэн,
почэш, ик га прамай илышыш
02 тэнгат 40 ырший етра-1мым, 22 тэҥгат 70 ырший кэрмычым кырэн, коштэн эртарымэ
кумдыкэш машина дэн нор кӱкшӧ шурно лэкты шым
^овкым да 13 тэҥгэ еамооб-1етраховкым да 13 тэнгэ еа чумырышт.
мо пэчэш 1,60 цэнтньэрым налаш ишанна уло.
ожэньым, Пэктубайэв Б и к 1мооблож-ньым 100 процэнт
в
ӱ д ы м ӧ
у ч а е т э (Т ӱ и г а л т ы ш . 48 ном. ончо)
АПТИЙЭВ
дэн
КАЛИТОВ
аш— 40
тэҥгэ налогым, тӱлэн пытарышт.
Тэмалтын
%% чот

еводко

Кылмаш
кугалшаш
план

Вольыклан шокшо вичам,
ситышын кургым

№ 49 (440)

Кылмаш
куралмаш гыч

Пионьэр влак
полш ат

1

п

1936 ий 17-шэ сэнтьабр № 49 (440)

РЭВИЗ комис шкэ

СОВЭТ УШЭМЫШТЭ

МАЛЫМ ШАЛАТА
„Сокол* КОЛХОЗ
рэвиз
комис прэдсэдатэль Кубяшэв Алэксэй да счэтовод
Сайнийэв Ильтубай колхоз
погым саклаш да кажнэ
нӓстӓмат
точно учотыш
налын шогышащ
годым,
шкэ-влак вэлэ шалатылыт.
Рэвком Кубашэв дэн счэтовод
Сайнийэв колхоз
имньым 450 тэҥгэш ужалышт,кассыш 400 тэҥгэжым
гына приходыш пуртэныт.
Адак колхоз, чодра оролчо Иксавов
Ишмурзалан
60 тэҥгэлан ик гэктар мландым
курал
вӱдэн пуо,
Аплакайэв Апсадэк куважлан пэл гэктарым 30 тэҥгэлан курал вудэн пуо.
Ты
окса-влакат
кассыш
приходыш
пурэн
огыл.
Кызыт
колхозышто
сай
сбруй укэ, чыла шаланэн
пытэн. Колхоз рэвиз комис прэдсэдатэль Кубашэв
тыгай ситыдымаш-влакым
шинчэн шога гынат, мэрым
ок ыштэ да колхоз мал
шалатылаш
ышкэ
вэлэ
полша.
Бригадир—АТНАБАЙЭВ

12 ИГЫШЫВАН АВА

Шуко рвэзан-влаклан

Воронэж областьын шуко 3 милйон тэҥгэм пумо
йэшан-влаклан полыш пушо
Куйбышэв. 7. Ш уко рвэкомисыжэ 155 зайавльэным
зан
влаклан полыш пумо
ончыш. Ты коклагыч Высо
нэргэн
закон лэкмэк край
когорский район „Лэнинский путь* колхоз члэн То исполком прэзидиум 1400
милина Марийа Кузминична рвэзан ава влаклан посопуэн. Тудо 12 игшывым ыш бийым пуаш ыштымэ. Ты
гына 3 милйон,
тэн. Пытартыш игшывыжэ ийыштэ
тэҥгэ
лышкэ
оксам! налыт.
Николай— 1936
ий
1-шэ
Район
газэт
рэдаксэ-влаавгустышто шочын.
кыш
шэмэр
ӱдрӓмӓш
влак
1933
ийыштэ шочшо
Ольга ӱдыржылан 1936 ий Сталин йолташлан, аза да
гыч 1938 ий мартэ ЗОООтэҥ азан аваж вэрч тыршыгэ дэнэ ий сайын полыш мыжлан салам сэрыш влапуалтэш. Николай эргыж- кым колтат.
(Кр. Башкирия газэт гыч)
лан ик жапэш полыш 5000
тэҥгэ да 1937 ий гыч 1941 Башкирийыштэ зайом
ий мартэ ий сайын 3000
вашталтымаш
тэҥгэ дэнэ полыш пуалтэш
ССР Ушэм Наркомфин

У зайом облигацым
налыт
Моско, Лэнинград, Кийэв да Минск ола влакыштэ зайом вашталтымаш тӱналмын икымышэ кут кэчыштыжэ 422.090 йэҥлан
351 милйон 546 тӱжэм тэҥгаш у зайомым пуэдымэ.
Чыла Москосӧ аныклымэ
кассэ влак тушто илышэ
влаклан, 3 кэчэ коклаштэ
модыш налшэ облигацым
2 милйон 330 тӱжэм тэҥгэм
вашталтышт.

Квитанцым
о к пу
И й у н ь
тылзыштак
„Заводской“ колхоз члэншт-влак корно паша чотлан
Курманай курыкышто кӱйым кӱнчышт. Тугэ гынат,
доротдэлын
дэсӓтникшэ
Искаков Пайназ колхозник
влаклан, кӱй
кӱнчымыштлан тачэ мартэнат квитан
цым ок пу.
К о л х о з вуйлатышэ
ИЛЬБАХТИН дэн
Ш АМКАЙЭВ

„Комун Корно “

|

„Красный партизан"
колхоз доходым пӧлӓ
Мэлэуз район „Красный
партизан" колхозщо уржа
вудымашым пытарэн, кугыжаныщлан
киндэ пушаш
планым тэмышын да урлыкаш, страховой дэц фураж
фонд-влакым ойырӓн, ра
йон
КӦрГЫШТӦ, И К Ы М У Ш Э
лийын доход пӧлӓш тӱҥӓльэ.
(БашТАСС)

пэлэнсэ аныклымэ кассын
главнэ управлэньыжэ облает
да край-влакыштэ
зайом
облигацэ
вашталтымаш
тӱҥалмэ
нэргэн планым
ыштыш. Ты план войынча
Башкирийыштэ з а й о м
облигацэ
вашталтымаш
1936 ий 1-шэ дэкабрыштэ
тӱвгалэш. Кызыт Башкирийыеэ аныклымэ к а е е э
управлзньэ,
рэспубликысэ
олалаштэ да районлаштэ
зайым вашталтымаш тӰҥалмэ нэргэн планым ышта
Зайом облигацэ вашталтымаш прэдприйатьыштат,
учрэждэньыштат,
колхозлаштат да районыео аныклымэ касеыштат ик жапыштэ тӰйалэш да 1937 ий
1 март тылзэ мартэ эртаралтэш.
Зайом кучышо-влак иктаж могай^причин дэн ты
ерокышто вашталтэн огыт
кэрт гын, нуно-влак 1937
ий 1-шэ- еэнть^бр мартэ
вашталтат.

н. ШАМКАЙЫН
Вышкэ Ӱмбалнэ со вэт ча
совой еэмын пычал кучэн тӱрлӧ вэрэ ончылт Сопром шогылт гыч койэш.
Чод{эа воктэнла шэмын ко- ужаргэ вэлые, Вачйй вэ-, Сай гына, павай, еай, тыйо. Йамай шинчам чымыш, дражым налын онча.
| йат толат?!
палынэжак,
адак йомэш.
— Кушто ломбокичкэт?— —Вара тэҥгэчэ касбригАИмньэ манат гын, вуйжо Сапром толын шуо. Вэдра- диркаласышат, ваштарэш
туды н ганьэ огыл.
жым пудыратэн
ончышт мийаш ок кэлшэ вэт, шка— А га, кэпкыжэ тыгэ ко- гын, йымалныжэ пӱты ньэк, ланна пайда. Сандэнэ, корйэш улмаш,— Йамай
шкэ уржа.
| нышто „тыдэ чыла шоҥго
вуйжо дэнэ пэлэштыш да — Тыдэ чывылан гынавэт! кува-влакымат намийаш кӱкыдыр-кодыр кож
ӱмбач —Лаймыр кӓйлам мунэжэ. >лэш,
айда
шогылтышт
волэн Эпай дэк чымыш—
—Айда, айда, тымарсэк ильэ“ манын толам,
Эпай, Вачий
дэк— саман шуко п ӱ ч к э д ы ш ы ч , сита
—Тувыс, Пэтр аваж дэнэ
гына Сопромым
налинат ындэ!—колхоз правлэнь ыш Миклай куваважат толыкондышт.
вӱдэн наҥгайыгит.
^тые,— Йогор кидшым шу— Кушто, кӧ уло?—Со* * *
йэн ончыкта.
пром уржа ӱмбак ончышт
Тачэ изэ-влак эрак урэ—А, тэӓт шӱдырнэда мо,
йодыштэш
мыштэ шавулэн куршта- толза, толза— шоҥго вэеэ—Тэвэ ть?штэ, чодра вок лыштыт. Вэдрам, изэ гына влакым кичкыра.
тэн гына, айдыза еаманрак, комдым кучэн коктын-ку—Паша пагыт вэт, йа— Йамай шӱлэштэш.
мытын школ пӧрт дэк чу- лыштэ кийаш огэш кэлшэ.
—Тэ тувэч авурза, мый мыргат.Миша чыла пионьэр Ожсо ганьэ шӰрӧ шолтэн,
тывэчкайэм— шоҥго тунык- влакым у ж ы н горным пы- чай шындэн каелан вучытэн йыр авурнэшт. Рвэзэ тартыш трэт пэш чот гына шаш укэ, тӱрэдшэ-влак нувлак кумытын уржа кокла кычкырыктыш. Алэксандыр рэшак умалат, пырльа кочгыч лап лийын куржыч. Иваныч лэктын вэк пэлэш- кыт, тудыжо еай.
— Т вӧ, тV вӧ, чодра вок- тыдэ ончэн гына ышкэ кӱй
— Тугэ, тугэ,— шоҥго вуй
тэн толэш!—Йамай йышт жӧ дэнэ лудын
савурны-*жым гына рӱза.
гына парньаж м шуйэн он- шат „тачэ йал^ш ик рвэзат
—Айдыза, ошкылына ынчыкта.
ок код. чыла колтыза“ ку- дэ,— чыланат погынэн шу— Чуза, йышт лийза, шич гыракшылан к ' штыш.
чат строй дэнэ наҥгайышт.
<о т ь ,, '.удо шкак толэш!
— Ондрий, Микалэ, Пэ- Шоҥго-влак пӱгырнэн гына
— ьиг у ат ч ч шинч ^ч.
налчын шужаржэ укэ ки- шэҥгэч шӱдырнат.
— Тый куш мийшыч тыгэ? з т,—Вачий коктын шогал—Мый вэдрамат ышым
—-вэ 1 ын ончык торштэнат тыл— пэлэшта.
нал, тышак гына оптэм ма
л ктыч.
— Вара, погынэн шуда мо, нын,— каймыж лугыч Миккӓзӓ лай куваважэ ончылакшым
— Ломбокичкым кондэм! мо кӓл,—Макар ош
— колхоз гыч лукмо судит пондашыж .<м нийалтэн ка- кучэн ончыкта.
—Нуно тырэ улыт, на
лалтшэ Лаймыр нымо шин- дыр тойажым шола могыр
чыдымэ ганьэ вэдражым к о с а йымалкыжэ наль ат лыктат вэлэ,—Макар кугыАлэксандыр
Иваныч дэн за
чӱчкыдынрак тошкэн
1)нчыкта.
— Вара
ломбокичкэт „ш ы р“ воштылал паллаеыш. изз-влак дэк кидшым шу-

2-шо могыр

ССР Ушэм Прокуратурышто
Тэний 19—20 август ы111то Москошто троцкистскозиновйэвскин
тэррорист
цэнтрым еудитлымэ процэее годым йужо титаклымэ влак ышкэныштын прэетупно
контррэвольуциоп
п а ш а ш т ы ш т
Н. И. БУХАРИН дэн А. И.
РЫКОВ варналтыныт ма-

нын ончыктышт. Тыдэ па
шам ССР Ушэм прокуратура'кызыт тэргэн пытарэн.
Н. И . . БУХАРИН дэн А.
И. РЫКОВЫМ суд ончык
мут кучаш шогалташлан
йуридичэский
данныйым
слэдствий муын огыл. Сандэнэ тыдэ паша дэнэ елэдетвий ончыкыжо чарналтэш.

Альмакаи дэн Кутлуеаман
пӧлэклалтыч
„ Партизан“
колхоз коньухшо
Кутлукайэв
члэнжэ Кутлубайов Аль- Кутлусаманат имньэ-вламакай кок ий годеэк кым пэш еай онча.
старший коньух лийын | Сэнтьабрьш визытышты
ышта. Имньэ влакым I жэ лийшэ КОЛХОЗ погыжапыштыжэ л пукшэн, н ы м а ш
Альмакай
йӱктэн
шога, еадлан д э н
Кутлусаманым
вэрч имньышт влак тич- , плӓш дэн да ботинка
машйН улыт.
дэн пӧлэклыш.
Кокымышо бригадын I
ТОКМУРЗИН

Йалкор еэрыш почэш
17-шэ августышто лэкшэ организацыш
тэкшыраш
42 номэран „Комун Корно“ колтымэк, чыныш лэктэ.
газэтэш— культур паша укэ,
И Сэнтьабрыштэ лийшэ
тыштак комсомолэц-Осотов к о м е о м о л погынымаш
аракам йӱын да алама мутвлакым ойлэн коштэш—
манын еэрымым Райсойуз
пэлэнеэ
к о м с о м о л

Осотовын

пашам

ыштыл коштмыжлан комео(Мол взысканьым пумо—манын увэртара.
&

„Комун Корно" газэт рэдакеӹш
„Пэлэдыш* колхоз члэн Ильтимирова Пэксылтан кочхоз пашаш
огэш лэк. Адак ышкз
пӧрйэҥжын
чиймэ
на<’тажым
шылтэн колхоз пашам кӱрылтмашкэ шуктынэжэ* —манын йал-

алама

*
*

кор еэрыш пурэн ильэ. Колхоз
правлэньуш листок дэЭствий дэн
к о л т ы м э к , правлэньэ тыгэ увэртара, 7-шэ еэнтьабрыштэ лийшэ
колхозын производствэннэ еовэшаньыжэ 3 трудэньлан оштрафоватьлэн— .

—Айда йӧрӓ, рвэзэ-влак
дэнэ таҥасаш тӱҥылына тэвэ,—Йогор ку в а в а ж э
катык пӱйжым ончыктэн
шыргэн воштылэш.
— Рвэзэ-влак, эрэн погыза, эрэн, тэвэ моганьэ кодэнда,—Алэксандыр Иванйч
почэшышт вуй
падыраш
влакым муын ончыкта.
—Айда,и Йогор, таҥасэн
погэна,—Йамай
воктэнеэ рвэзыжым соцтаҥасыш
ужэш.
—Айда,—вэеыжат кӧнӓ.
—Тэвэ тыдэ кэлша, мыйат йӧплэм,—Вачий пэлэшта.
—Тэвэ тыд*, пуйто, мэжа лийжэ,—Иамай
ошкылжо дэнэ виеэн корыш.'
Паша мӱгыра вэлэ. Ындэ
йалыштэ нымо ийамат укэ,
уло вий— паеушто. Тӱвыс
табор воктэн, кухаркэ ош
халатым чийэн куго под
влакэш кэчываллан кочышым йамдыла. Столовой
ӱстэл-влак ӱмбалнэ малиро
ванный корка-влак ма^льэ
дэнэ лэвэдалт шинчат. Йош
кар лукышто писмоносэц
газэт, журнал-влакым кондэн, рӓд дэнэ тӧрлэн опта.
Тэҥгылыштэ двух
рӓдкэ
дэнэ
тальйанкэ
йыгырэ
йамдылалт шинчат. Табор
ончылно кок мэҥгэ шога,
торэш ломым пыштэн тур,шогалыдат,— кӱлта погымо
ник
шталтын.
уржа отылыш намийышат,
ончыкта,— погэн лэктыда,— М у ч а ш ы ж э вэе н о м э р э ш
лийэш .
мэ, шоҥго-влак, поена шогалына дыр,—Макар кугыза
ЗӓМ- о т в , ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ
пэлкырак ойырлыш.
йа,— вий ожео ганьэ укэ
ындэ, шоҥгэмалтэш чӓй.
—Аза отыл ындэ, 70 ийы
мат тошкэт дыр?
—Вӱд йӱкшымӧ годым
71 ийыш кайэм. Икаса куго
корно дэнэ кайышт. Лайык
корэм еэрыштэ, сӦрэмэш,
табор шталтын, умбакыжэ
уржа пасу.
—Рвэзэ-влак, погынымаш
тэ тэҥгэчэ бригадир ойлыш дыр, кӰлтӓ пидмэ дэч
вара вуй йатыр йогэн кодэш,—Алэксандыр Иваныч
табор воктэн чарышат кӱеэнжыгыч луктын ош йалук дэн еаҥгажым ӱштыл
ойла.
--В уйы м вэдраш погэн
шыҥалыкыш оптэнат каетэнэ виеэна, 20 килограмлан ик трудодэнь пуалтэуь
Ай дыза
тывэчын—тӱрэдмашкэ вӱдэн наҥгайыш.
Машина „ Ш ы р “ шоктыктэн кориын пӰчкын уржам
тӱрэт кода. Почэшыжэ йэҥышт йэша вич корным на
лын мучкыж дэнэ пидын
мийат.
— Тэвэ полшаш пашайэҥ
влак толыт.— Нуно йӓтыр
шурным погат— кызыт пидшэ-влак пӰжвыдыштым ӱштылын иктышт вэсыштэк
ончал пэлэштат.
—Тэвэ вигэнат рӓд дэнэ
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