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1914-15 ийыштэ шочшо-влак 
призывьш образцово 

эртараш
1936 ий октьабрын 2-жо, ныштына, 20 сэнтьабр гыч 

районыштына 1914 ийыштэ РИК нрэзидиум 4 пунх-
у ю ч ш о  да коклан 1915 ий 
ыштэ шочшо граждан-влак 
призыв тӱҥалэш. Призыв 
пунктышко социалист ро- 
динын эн сай эргышт-влак, 
социалист пасу ударник 
влак чумыргат. Нунын кок- 
лаштэ ворошиловски стрэ- 
лок, ворошиловски всадник 
влакат улыт. Районысо йал 
совэтна влак призыв кэчым 
сай гына ончыктымаш-влак 
дэнэ ваш лийыт. 1914 ий- 
ыштэ шочшо-влак 60,4 про 
цэнт, 1915 ийыштэ шочшо 
призывник влак 70 цроцэнт- 
шэ войэнне подготовкым 
эртэныт. 1914 ийыштэ шоч 
шо влакын 52 процэнтшэ, 
1915 ийыштэ шочшо при
зывник влакын 40 процэнт- 
шэ ГТО значокланнормым 
сдаватьлэныт, 1914 ийыш- 
тэ шочшо влак 60,7 про- 
цэнтшэ, 1915 ийыштэ шоч- 
шо влак 70 процэнтшэ 
ГСО нормым сдаватьлышэ 
призывникна-влак уло. 19Й 
ийыштэ шочшо влак 20,8 
процэнт, 1915 ййыштэ шоч 
шо влак 35 процэнтшэ 
ПВХО нормым сдаватьлэ- 
ныт. Социалист родиным 
аралаш пэҥгыдэ бойэц-вла- 
кым пуэна. 1914 ийыштэ 
шочшо влакын 47 процэнт, 
1915 ийыштэ шочшо при
зывник влак 40 процэнтшэ 
тӱрлӧ чэрыштым порэмдэн 
шуктэныт.Тывэч призивлан 
йамдылалт шогымышт раш 
палэ.

Тыдын дэнэ изышат мок- 
танымӓн огыл. Тачсэ кэчын 
призывник влак коклаштэ 
200 йэҥ грамотдымо да 
шагал грамотан влак улыт. 
Тудо влакым туныктэн 
лукташ, тыдэ мэмнан по- 
рыс. Нуно влаклан райо-

тым почын, туныкташ ту- 
ҥалаш манын палдыртэн 
кодыш. Тыдлан мэ сай ту- 
ныктышына влакым ушэн 
кызытак тӱҥалман. Колхоз 
массэ ончылно куго паша 
шога.Тыдэ призывым образ
цово эртарымаш улэш. 
Кажнэ колхозник, колхоз
ница да служышо влак, йал 
совэт, колхоз, учрэждэвьэ 
влак ышкэ пӧртыштым ила 
1?ат, лозунго дэн сылнэш- 
тарэн йамдылалт, ончылны- 
на шогышо озанлык поли
тик паша влакым, кылмаш 
куралмаш, вольыклан шок- 
шо вича влак ыштымаш, 
тэлылан ситышын курго, си
лос оптымаш, лышташ кур- 
гым йамдылмаш, кумышо 
квартал окса погымаш-вла- 
кым шуктымаш дэн призыв 
кэчым ваш лийман. 1914-15 
ийыштэ шочшо призывник 
влак колхоз производст- 
вышто паша тэмпым кӱш 
нӧлталын, стахановла паша 
ыштымаш мэтодым колхоз 
массэ коклаштэ кумдан 
шарэн, социалист родиным 
аралаш йамдэ улмыштым 
паша дэнэ ончыктэн при
зыв комисыш толман.

Йал совэт влак, ышкэ 
йал совэт кӧргысӧ призыв- 
никыштвлакым призывко- 
мисыш митингым эртарэн, 
организованнэ колтыман.

Пошкырт рэспубликын 
1935 ийыштэ призывым 
сай эртармылан налмэ Нар
ком оборонын куснэн кошт- 
шо знамыжым адакат чот 
кучышашлан, призывым 
образцово эртарыман.

Призыв эртармын пэр- 
вой кэчыжэ шэмэр масскн 
пайрамжэ лийжэ.

Районыштына Ш-шо 
квартал оксапого мий-
мэ нэргэн сводко

1936 ий 20-шо сэнтьабрдан
о.
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Нэргэ 
Кӱрзэ 
Мишкаи 
Чорай 
Козаш 
Н-Тро ицк 
Соказа 
Нагрэтдин 
Брӱховко 
М-Накарак 
Кэмэй 
Йылыш 
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Ардаш 
Кужнур 
К-Шадэ 
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Чыла порысым тӱлэн 
пытарышт

„У-памаш" колхоз члэн
60 ийаш Акмурзин А.40 тэҥ- 
гэ налогым, 29 тэҥгэ етра- 
ховкьш, 60 теҥгэ зайомым 
да 13 тэҥгэ еамообложэ-

ийаш Биктышэв Микиш,
„Крупскайа“ колхоз гыч
Изилайэв Л а й м ы р ,
„Болыпэвик11 колхоз гыч
Шамийэв Шаркай, „М-Горь-

ньым пӱтыньэк тӱлэн пы-|кий“ колхоз гыч Ишмур-
тарыш. | зин Илинбай, Кансийаров

лл „ . I Каний чыла погыштым тӱ-Мэтыриалын Алитдииов лэ|| пыта 1
Алэксандр, 22 августышто г
62 тэҥгэм зайом дэн мо- 
дын нальэ да чыла п о- 
г ы ж ы м  т ӱ л э н  
пытарыш.

„Шэмэр“ колхоз члэн 67

Мишкан нал еовэт вуй- 
латышым олмэштышэ

МИНЭЙЭВ К.

Окса погымаш паша гыч

96340 |60,7

Урйадэ йал еовэт, вуйла- 
тышыжэ Амиров, океа по- 
гымашын 1-шэ ерокыш- 
тыжо налогым, етраховкым, 
еамообложэньым чылажэ 
35953 тэҥгэм погаш тийыш 
гын, 15 процэнтлан вэлэ 
тэмэн. Ты чот гыч ышкэт 
озан-влак налогым гына 
10000 т э ҥ г э  тӱлышаш 
ильыч гын, нунын дэч 1000 
тэҥгэ утла гына океа по- 
галтын. Молан тыгэ океа 
погымаш кӱрлын? Причин- 
жэ тыгай: йал еовэт кӧр- 
гыеӧ 42 йал актив-в^ак 
кокла гыч 8 йэҥжэ вэлэ 
океа порысыштым тӱлэныт 
тыдат пӱтыньэк огыл. Йал 
еовэт вуйлатышэ Амиров 
дэн олмэштышыжэ поры- 
еыштым тӱлэн пытарэн 
огыт ул. Финансэ еэкцэ

пашам ок ыштэ, йал еовэт 
кӧргыштӧ 36 комсомольэц 
уло гынат, океа погымаш 
пашаш организоватьлэн 
ушымо огыл. Партийнэ 
организацэ океа погымашын 
аламан миймым ужын шо- 
гэн гынат, кӱлэш йӧным 
ыштэн огыл.

ВКП(б) Райкомын 18-шэ 
еэнтьабрыеэ бӱрӧжӧ Ур- 
йадэ йал еовэт вуйлатышы- 
жэ Амиров дэн парторг 
Ахунзьановлан, океа погы- 
машым ышкэ лийэшлан 
кодымыштлан шиждарэн 
кодыш да ты а л а м а  
пашаштым ты кэчыланҥэ 
тӧрлаташ кӱштыш.

Тыдэ кажнэ йал еовэт, 
парторганизацэ - влаклан 
урок лийман.

Чыла еитыдымашым кызытак тӧрлаташ

Призывыш куанэн, йывыртэн
толам

Мый ышкэжэ туныкты- 
шо улам. Изэ рвэзэ-влакым 
туныкташ пэш йӧратэм. 
Тунэммашэм кокла.1930 ий 
годсэк комсомолышто шо- 
гэм, комсомол организа- 
цыштэм пропагандист ли- 
йын ыштэм.

Мый 1914 ийыштэ шоч* 
шо улам да вашкэ гыч 
призывыш мийэм. Йошкар 
армий лийын, еовэт элым 
аралымаш мыйын почотно 
обӓзанностэм. Ты почотно 
обӓзаносым шуктышашлан 
политик шинчымашэмымат

кэчылэч, кэчын пэҥгыдэм- 
дэн шогэм. Призывлан ку- 
анэн, йывыртэн йамдылалт 
шогэм.

Мыйын тугай гына шо- 
нымашэм, Йошкар арми- 
йыш кайаш. Йошкар армий 
рӓтыштэ лийын, тӱрлӧ еӧй 
пашалан тунэмаш да еовэт 
элым чот аралаш.

Мый тудым гына, ты- 
ланэм—призыв комисэ 
мыйым Йошкар армий рӓ- 
тыш.. колтыжо, манын.
Допризывник—АЛКЭЧЭВ 

АЙГЫШ

Сэнтьабрын 21-жэ район 
кӧргыеӧ комунист, комео- 
мол-влак чумыр погыны- 
машышт лийэ. Погынымаш 
ВКП(б) Обком еэкрэтар 
Быкин йолташын, районна 
озанлык политик паша— 
кылмаш куралмаш, океа по 
гымаш, курго йамдылмаш, 
кугыжанышлан киндэ, шыл 
пумаштэ моло район влак 
дэч вараш кодын шӱдырны- 
мынам палдыртэн колтымо 
тэлэграмжэ нэргэн ВКП(б) 
райком еэкрэтар Шайахмэ- 
тов йолташын докладшым 
колышто. Шайахмэтов йол 
таш ышкэ докладыштыжэ 
эн пэрвойак район органи- 
зацэ (РайЗО,РайФО, Райсо- 
йуз, МТС дирэкцэ)-влакын 
пашам пушкыдын ышты- 
мыштӹм, партий, правитэль 
етвэ лукмо пунчалмут-влак 
шукталтмым пушкыдын 
контрольлэн шогымыштым 
палдыртыш. МТС дирэкцэ, 
МТС парторганизацэ могы- 
рым пашам аламан органи- 
зоватьлымэ дэнэ, трактыр 
влак нормым огыт тэмэ,

иужо ик партий, комсомол 
организацэ влак пашам 
пушкыдын ыштат. (Урйадэ 
парторганизацэ — Ахунзьа- 
нов). Кушто парторганиза- 
цэ пашам ышта,—озанлык 
иашат еай кайа. (Н-Троицк 
парторганизацэ—Фэдэньӧв). 
Йужо йал еовэт вуйлатышэ 
влак пашам ыштыдэ тор- 
мызлэн кийат. Урйадэ йал 
еовэт—Амиров налог извэ- 
шэньым „Ирик“ колхоз 
правлэньыш кудалтэн ко- 
дэн 2 арньа кийыкта, тачеэ 
кэчылан океа погымо пла- 
ным 15 процэнтлан вэлэ 
тэмэн. Зайомлан икыр ок- 
еам погэн огыл. Кужнур 
йал еовэт—Файуршин ыш- 
кэт озан-влак дэч кугыжа- 
нышлан киндым улыжат 11 
цэнтньзрым вэлэ колтыктэн, 
киндэ пумашым кӱрлэш.— 
манын ойлэн эртыш. Пар
тий, комсомол организацэ, 
йал еовэт да колхоз вуй- 
латышэ влак пашам аламан 
ыштымышт дэнэ да район 
организацэ влак могырым 
пушкыдын ончымо дэн ра-

тутыш пудыргылытдрактыр ионыштына кугыжанышлан

Пашадарым огыт тӱлӧ
„Чэвэрнур“ колхозысӧ 

трахомотоз пунктышто 
Алэксандров Самний па
шам ышта да тудлан иктат 
полыш пушо укэ. Кызыт

паша-тудо 4 тылзылан 
дарым налын огыл.

Йылыш йал еовэт вуйла- 
тышэ Иванкин ты пашам 
шинча гынат, ок тӧрлатэ. I тыдак пӧртылыт. Вэрлаштэ

влак иужышт иара шинчат. 
Тачсэ кэчылан трактыр дэн 
куралмаш 24 процэнт вэлэ 
тэмын. Райоыысо епэциа- 
лиет (агроном,тэхник) влак 
колхозлашкэ шуэн лэктыт. 
Йал еовэтлашкэ колташ 
штымэ уполномочэн-влак 
(банк—Давл эйэв,доротдэл— 
Шахринов, НХУ—Давлэтга 
рэйэв) шуко годым районыш 
к а й д э  к и й а т  да 
йал еовэтлаеэ уполномочэн 
влакат ныгӧдэч йодтэ, кӱш 
тымо пашам йужышт шук-

киндэ пумаш— 12,7 про- 
цэнт, океа погымаш —60,7 
процэнт, кылмаш куралмаш 
—45 процэнт, езлое опты- 
маш—35, лышташ курго 
йамдылымаш—23,6 процэнт

тий организацэ, комсомол 
организацэ да йал еовэт, 
колхоз влак пашам пуш- 
кыдын ыштымым,йужо йал 
еовэт вуйлатышэ влак ку 
лак агитацэ йымак вэрэшт- 
мыштым чот палдыртышт.

Тыдлэч вара ВКП(б) об
ком уполномочен Йумака- 
йэв й. вэрлаеэ парторгани- 
зацын,комунист, комсомол- 
влакын пашаштэ ышкэныш 
тым отвэтствэннэш чотлыдэ 
пушкыдын ыштымыштым 
кугын палдыртэн эрта да 
ончыко ыштышаш паша- 
влакым ойла.

Районысо партий, комео 
мол чумырпогынымашкин 
дэ, шыл пумаштэ, океа по- 
гымаштэ улшо еитыдыма- 
шым кызытак тӦрлаташ, 
кылмаш куралмашым икы- 
мышэ октьабрлан пӱтыньэк 
шукташ, маньэ да кажнэ 
йал еовэтыш поена уполно- 
мочэн-влакым колташ ыш- 
тыш.

Ты еитыдымаш-влакым 
кызытак пытарэн Башкири- 
йысэ моло район-влак га- 
йак еай ышташ чыла йӧнна 
уло маньэ погынымаш.

Машинист Санькан 
еэрышыжэ

—„Да вэрно тӱрэдна,нор- 
мо ик пар имньэ дэн тӱрэ-

вэлэ тэмын,—маньэ—тудо. даш ныл гэктар ильэ, шу 
Адак колхозник,колхозница ко годым нормым _тэмэн 
влак коклаштэ паша дие-
циплинэ пушкыдылыкым 
ойлэн эртыш.

Шайахмэтов йолташ до- 
кладшэ почэш, РИК вуй- 
латышэ Тажэтдинов, парт
орг Ахунзьанов,ВКП(б) рай

турэдна"—манын Санька 
рэдакеыш еэрышым колта.

Чын. Салкайэв Санька 
„Волгыдо“ колхозышто 
машинист лийын ышта. 
Самоброско дэн тэнэйэ 90 
гэктарым тӱрэдэ. Кэчаш

ком еэкрэтар—Ганэйэв пар нормыжым тэмэн шогыш.
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Ш уко игышуван ава-влаклан 
22000 тэҥгэ кугы жаны ш  полыш  

пуалтэш
Мишкан РИК, райФО жо вич ий дэч изэ, 

шуко рвэзан ава влак- ,2000 тэҥгэм налэш. 
лан ты арньа коклаштэ Сайфутдинова Сабира 
22000 тэҥгэм кугыжаныш (Карасимчйал, Мавльут
полыш ыштэн оксам 
пуа.

Пэрвойак Вэтошкина 
Ульйана Филиповна(Ро- 
дыгин йал, Нэргэ йал 
совэт) 7 игышувыжо 
уло, эн изыжэ 5 ийаш 
2000 тэҥгэ пуаш ышты
мэ. Широкова Л.Г1. (по- 
сӧлок Лэнинск, Брӱхов- 
ко йал совэт) 7 игышу- 
выжо уло, 2000 тэнтэм 
налэшГ Балайэва Йэвдо- 
кийа (ты йалынак) 2000 
тэҥгэ. Михайлова Кӱзи- 
па (Чэвэрнур колхоз 
члэн, Йылыш йал совэт) 
7 игышувыжо уло. Эн 
изыжэ вич ий дэч изы- 
рак, 2000 тэҥгэм налэш 
Алэксандрова У.(Мэтрий 
йал гыч, Мишкан йал 
совэт) эн изэ игышувы-

'йал совэт) эн изэ игы- 
шувыжо 5 ий дэч изэ 
2000 тэҥгэм налэш. Бу- 
грэйэва Агапийа, (Пэ- 
тропавловко йал, Брӱ- 
ховко йал совэт) 7 игы- 
шувыжо уло, 2000 тэҥ- 
гэм налэш. Дэньгина 
Йэвросэнийа (К-Тамак 
йал) 2000 тэҥгэ. Маса- 
лимова Мадина (Баш- 
байбак йал гыч, 2000, 
Чурайэва Салима („Спар 
так“ колхоз гыч) 2000 
тэҥгэ дэн чылажэ 11 
шуко игышуван ава-влак 
22000 тэҥгэ оксам ты 
кэчэ влакыштэ налыт.

Кызыт адак НКВД 
ЗАГС пӧлкажэ 85 шуко 
игышуван ава-влак пу- 
мо матэрийалым ончаш 
колта.

Районыштына кылмаш 
куралмаш, силос да 
лышташ курго йамдыл- 
маш миймэ нэргэн

СВОДКО
(1936 ий 20 августлан)

Мӱшкыр тэмаш сай йон
Мишканбольницанфэльд! Райсойуз могырым ик- 

шэржэ Крутовым палыды-1 порсымат пуэн колтыдыма-

Культур пашаш ш олкын ончат
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Кӱрзэ 47 30 6
Павай 31 43 25
Кужнур 29 6 9
Ардаш 40 21 18
Брӱховко 30 56 29
К-Шадэ 40 43 12
К-Соказа 48 35 52
Пайтара 53 76 166
Йылыш 45 24 24
Монар 50 21 29
Кэмэй 37 30 80
К-Тамак 48 48 46
Мавлӱт 60 32 20
Мишкан 31 50 40
М-Накарак 46 14 16
Нагрэтдин 53 24 30
Н-Троицк 37 80 1 6
Козаш 35 27 16
Соказа 47 50 26
Тымбай 39 32 13
Урйадэ 45 24 28
Нэргэ 44 87 14
Чорай 38 27 25
Йанагуш 64 46 19

Чылажэ 45 35 23,6

мэ йэҥ укэ. Тудо шуко 
годым, аракам лӦкэн, руш- 
тын куго портфэльжым ну 

' малын, продукто магазин 
(влакыштэ, пэкарньыштэ, 

вӱд налмэ вэрлаштэ да 
столовойыштат эрэлыкым 
эскэрэн коштэш.

Столовойыштыжо гын 
эрэлык дэн пырльа кочыш 
влакымат „пробытьлаш"шу- 
эш. Тудӧ кызыт мӱшкЪф 
тэмаш сай йӧным муын. 
Эр йэда атэ влакым нумал 
толэшат кажнэ кочышым 
ик порсо дэн— шӱрым, кат-

шын, столовойэшак про- 
бытьлыжо-манын кӱштышт. 
Ты кӱштымо п о ч э ш  
К р у т о в л а  н„ сурт ышкэт 
пуэн она кэрт, тышакын 
гына пробытьло“ маншын 
„Мый суртыштэм мэнзурка 
дэн, эм-влакым ушэн да 
пробытьлэнат ончэм, про- 
былан ода пу гын, тачак 
500 тэҥгэ штрафым тӱлык 
тэм“ манын лӱдыктӓ..

Крутов кэчын кочыш- 
влакым пробытьлэн шога 
гынат, ик канат столовой 
вуйлатышэ дэн повырлан

лэтым пыштыктэ да ышкэн кочышын качэствэжэ нэр- 
жын квартирышкыжэ наҥ-Лрэн умландарымаШыжэ укэ
К З Й а - • *ж гг ,Мутлзн Крутов Г'коклаШыл кочыш влак кокла 
гыч „котлетым11 пэшак йӧ- 
рӓтӓ. „Котлеты по больше 
положте, у меня зубов 
нет“—манэш, пробым ыш
тымэ кӓйлаудэн тэркыжэ 
нумалэш.

чот дэн кэчын 3 тэҥгэ 
акаш гына кочышым налын 
кайа гын, тылзэш 90 тэҥгэ 
акаш кочышым нумалэш. 
Столовойышто тыгай за
пас фонд уло мо?

Курзэ йал совэт вуйла-и 
тышым олмэштышыжэ— 
тудак счэтовод—Байгузин| 
Байгаз дэк йошкар пусаклан | 
газэт журналым да тулэч 
моло кӱлэш наста-влакым 
налаш оксам йодын мийы- 
мэ годым „мый тэндан 
культурдам—знать н е

знаю,— оксада укэ"—манын 
вурсэн луктэш.

Байгузин Байгаз культур 
фондлан пӧлымӧ оксам пу- 
дэ, к у л ь т у р  йӱ- 
лӓ шарымашым *гормызлэн, 
бӱрократланэн кийа.

ТОЙГУЗИН

КУЛЬТУР ПӦРТ 
УКЭ

„Чэвэрнур“ колхоз вуй- 
латышэ Байдимиров Изи- 
бай культур пашалан ваш- 
тарэш шога. Тудо сэнтьа- 
брын 1-жэ М.Ю.Д. кэчым

Пашадарым огыт тӱлӧ
Мый, „Волгыдо“ колхоз Райсойуз дэч да калык 

^члэн Йапанов Салкай 1935- судьйат нымогай полышым 
36 ийыштэ Чорай йалПО- ыш пу. Ындэ „Комун 
што члэн правлэнь лийын Корно" газэт полша гын 
шогышым да киндэ закуп-'вэлэ? 
шик лийын ыштышым. | ЙАПАНОВ САЛКАЙ 

, Тугэ гынат, йалПО расчот-)
| ым ыштэн пытарэн огыл.
>524 тэҥгэ оксам пашам 
ыштымэмлан тӱлшашыжэ 
уло. ЙалПО-шко Илинбайэв 
дэк оксам йодын мийэмат
„Счэтовод укз. Хлэбторг 
утвэрдитлыдэ ом пу. Вэдо-

Йалкор сэрыш почэш
„Комун Корно“ газэт 

рэдаксыш „Заводской11 
колхоз коньухшо „Кайни- 
йэв Калэт имньым ончыдэ 
аракам йӱйын коштэш" — 
манын йалкор сэрыш пурэн 
ильэ. Ты сэрышым колхоз 
правлэньыш листок дэйст- 
вий дэн тэкшырэн ,мэрым 
ышташ колтымэк, колхоз 
правлэньэ ты паша чыныш 
лэктын, тыгэ увэртара:— 
„18-шэ сэнтьабрыштэ лий- 
шэ колхоз чумыр погыны- 
маш Кайн ийэв Калэтлан, 
имньым ончыдэ аракам 
йӱын коштмылан выго- 
ворым пуо да коньух гыч 
кораҥдымэ

К о н ь у х  Шамьшов 
Шайбаклан имньым ончы- 
дымыжлан чумыр погыны- 
маш щиждармашым ыштыш.

КУРГЫМ о гы т  
ЙАМДЫЛЭ

Партизан" колхозышто 
(Монар йал совэг) вольык- 
лан кургьш ситышын 

! йамдылалтын огыл. Йамды- 
|лымэ шудымат шолыш- 
I тыктэн пытарышт.
; Кокымышо г а н а л а н  
солышаш кок гэктар утла 

I шудолык ильэ. Тудымат 
| колхоз вуйлатышэ ышкан- 
! жэ солэн кондыш да код- 
| шыжым моло колхозник- 
| влак ышканышт солэн 
пытарышт.

I—Лышташ курго йамдылы- 
машат ыш ышталт.

КОЛХОЗНИК

.эрта^ымэ годым „Иаслэ ( мостьым ышталтын огыл. 
пӧртым клублан пуэна" (Чотлэн пытаралтын огыл“— 
маньэ гынат, кызыт кол- манмэ вашмут-влакым ко- 
хоз правлэньым ты пӧртэш лын, шуко трэт окса пудэ

[колтыш да тачэ мартэнат 
культур пӧртдэ оксам огэш пу.

ыштыш.
А д а к  

кодна, окаш газэт журнал 
влак кӱлыт. Тыдланат ок 
сам ок пу.

САЙСАНОВ

Т ы д л а н  вэрч, 2-шо 
августышто М и ш к  а н  
хлэбторгыш адак йодмаш- 
ым кондэн г,уым. Ты йод- 

I машымат кызыт йомдарэн-
ВОР-ВЛАК КУЧАЛТЬӓЧ.ыт- 20' шо сэнтьабрштэ'

.адак Райсойуз вуйлатышэ

пӧЛЭК ЗАВХОЗ ИБАЙЭВ 
КИДЫШТЭ

„За Сталинэц" колхоз 
правлэньэ шошым ага го- 
дым ударлын^ ыштышэ 
Салмийанова Йандайлан, 
Калийэва Экалчшлан, да 
Лэкаидрова Айсылтанлан, 
й а л у к  дэн пӧлэклаш 
ыштыш. Ты пӧлэк-влак тачэ 
мартэнат пуалтын огыл, 
завхоз Ибайэв пудэ кон- 
дыштэш.

Ударница-влакын кӱмыл- 
ышт волэн коштэш да— 
„пуаш ыштымэ пӦлэкыш- 
тымат пудэ коштыт"— 
манЫн ойлат.

ЛЭКАНДРОВ

„Партизан" колхоз олы- 
кэщ эртэн кайшэ казак-влак 
чарнэныт ильэ. Нуно-влак 
Монар йал гыч ик ушкалым 
ш о л ы ш т  шӱшкылныт. 
Мишкан район милицэ 
нуно-влакым кучыш. Ты 
казак-влак ушкал щолышт- 
мыштам каласышт.

ТОКМУРЗИН I

Р э д а  к с э  дэч: Мишкан 
райсойуз вуйлатышэ Ива 
нов дэч, Цэнтросойуз
1935 ий 23 сэнтьабрысэ 
прэзидиумын 1049 номэр- 
ан пунчалжэ войнча, ты 
пашам кызытак тӧрлаты- 
м ы ж ы м  трэбытьла. 
Рэдаксэ вашмутым вуча.

Саньа орланэн 
ила

„Коминтэрн" к о л х о з  
вуйлатышыжэ Кадий Апка- 
нийын ава почэш толшо 
Саньа лӱман ӱдыржӧ уло 
да тудо 4 ий годсэк 
кыралт, вурсалт, моло сэ- 
мын орланэн илыш.Иванов дэк йодмашым 1аос

сэрэн кондышым, тудат 7  л ии 1 ’Л10
„Илинбайэв дэч п о е н а  сэнтьабрыштэ Апкании Са
пуэн ом к э р т — 
вашмутым пуо.

! Ты пашам еутыш 
манын калык еутыш 
шым, калык еут адак 
еойуз рэзольуцо дэч 
на ом приниматьлэ"— 
матэриалым ыш нал.

манын

пуэм,
пур-

„Рай-
пое-

манын

ньан ,у пэшмэтшым, моло 
нӓетажым тулэш йӱлатыш, 
ышкэжым поктэн лукто.

Сакьа, ачажым поктэн 
лукмыжлан, нӓетажым 
йӱлатымылан, закон почэш 
мут кучымашкэ кодыман.

КОЛХОЗНИК

Пидшэ-влак чумыргэн-чу- 
мыргэн волаш тӱҥальыч. 
Машинистат кок имньыжым 
вӱдэн кочкаш волтыш.

Тыгыдэ шартньэ-влак кок 
лагыч „йыргэн" йогышо 
йандар вӱдэш кидым шӱр- 
гым мушкыт.

—Айгалчэ, тый лавыргз- 
нак отыл чай?

—Мыйын шукыжым шӱ- 
йыш да кид вургыш тэмэ, 
—шокшыжым кӱшкырак 
кэргалтэн йыга.

—Эгэ, изэ пашайэҥ-вла- 
катволат, толза, мӱшкыр- 
дам тэмыза,—бригадир 
ӱжэш—Амач, нуным тушак 
шындышаш,—изырак ӱетэ- 
лым ончыкта.

—Тачэ пэрвой вэрым Ми 
колай налэш чай,—кочмо 
лугыч мутым кышкылтыт.

—Кувэч палышыч?—пош- 
кыдыжо вуйжым еавуры- 
шат йодэш.

Н. ШАМКАЙЫНПионьэр лагэр
— Тӱвыс, пырдыж газэ- 

^тыштэ еводкым ончо.
—Тыршэн ончэна кызыт, 

вийым пуаш ой укэ,—Мик- 
лай киндыжым кугынрак 
пурыл нальат, воштылалэш, 
—Мэат вараш она код,— 
Йаналчэ ӱетэл мучаш гӹ- 
чын мутым чыка. Эпайат 
кочкын лэктат талйанкыжм 
налын корэм мучко вичкыж 
йӱк дэн шэргылтараш тӱҥа 
льэ. Удыр-влакын чон ок 
чытэ, еадышкак нушкыт— 
колыштса тэвэ, тыштэ пэш 
еылнэ гына ойлымаш уло, 
—ик пионьэр шкэ йыржэ 4-5 

^эҥым сӦрэмэш погышат, 
газэтым лудэш. Коклан-кок 
лан еайыр вэрыШтыжэ вош- 

! тыл колтат.
I —Луд айда эргым, луд,

— Чын тыдэ, ты мареэк’ 
вуйым погыдэ пэш шуко 
шурным ӓрам штэнна маш 
мэ,-Пэклайат шоналтэн вуй 

мыйатколыштшаш,—М акар.жым рӱзалтыш. Кӧ шуко 
кугызат кочкын тэмат, вок-1 пога гын, тудлан прэмий 
тэнышт мийэн шинчын пы -/лийэш,—бригадирӱстарыш. 
лышыжым шуйыш. К аж нэ( —Ындэ тарванашат па- 
рвэзэ шканжэ 4-5 йэҥым гыт дыр,—кокла гыч ӓлӓ
подшэф налын газэт, жур- 
налым лудэш, умландара, 
адак йужо ик шинчыдымэ 
вэржым Алэксандр Иваныч 
дэк толын йодыт.

—Ончыза тэвэ,—Алэксан 
дыр Иваныч уржа пырчэ 
влакым кидэшыжэ кучэн 
ончыкта,—эн шушо шурно 
пырчэ-влак мландэш йогэн 
кодыт. Рвэзэ-влак погымо 
вуйым виеэн ончыштат гэк 
тарлан 2 цэнтньэр лэктэш. 
Мэмнан колхоз 250 гам вӱ- 
дэн, вуйым от пого гын 
500 цэнтньэр шурно аҥа 
ӱмбалан кодэш ильэ.

кудыжо пЭлэштыш.
—Чо кызыт, мом вашкаш, 

—Корий Шумат йолколанэн 
кийа.

—Тӱҥалына,—манын бри 
гадир киньэл шогальат, кӱ 
лэш нӓеташтым налын чы- 
ланат пашаш кайышт.

(М учӓш ).

Зӓм. отв . ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ

считать недействитель
ными.

Свидетельство о рожцввнВ на 
имя Зорина Феодора Григорие- 

, вича.
| Военный бидет на ния Акубе- 
{кова Кубаша, Зиангярова Хамзы
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