
Чыла эл пропэтйр елан, ушныаа! 1 шэ ИЙ ЛЭНТЭШ

Комун КОРНО
ВКП(б) Мишкав Райкомын да РИК-ын органжэ 

ВИЧ КЭЧЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ

Гаээт ак: 
и к  ийлан 5 тэи-гэ , 
6 ты л з ы л а н  3 т.

28 
Сэнтьабр 
1936 ий

№ 51 (442)

Адрес: БАССР, 
дер- Мишкино.

„КЯШИРИН" колхоз комсо-
ОРГЛНИЗЯЦЫН ПЯШЯЖ НЭРГЭН
ВКП(б) райком засэданьын 17 сэнтьабрыштэ 

лукмо пунчалжэ
ВКП(б) райком засэданьэ

Испан йоча дэн Удрамаш 
влаклан раш кӱмыл дэн 

полшаш
Испан йоча, ӱдрамаш влакынат шонымаиплнт ик

влаклан полшаш ӱ ж м ӧ ой, фашизм кид йымалнэ,
Красный Пресни ткачихэ шужэн, орланэн, вӱр вузык
влакын й у к ы ш т , путынь эл!лийын фашизм ваштарэш
мучко шарлыш. Совэт Ушэ [эрыкан илыш вэрч крэдал-
мын фабрик, заводлаштэ, I шэ испан пролэтариатлан,
совхоз, колхозлаштэ ыш-(нунын йочаштлан, ӱдра-
тышэ совэт ӱдрамаш-влак. машлан полышым пуаш.
Испан удрамаш-влакым па I. С Кызыт испан иоча дэнгалат, нуным ышкэ шужа-1 
рыщт сэмын чотлат, пӰ- 
тынь ялысэ ӱдрамаш влак 
Испан ӱдраматт! влаклан по- 
ль'шым, пӧлэкым колтат.

Испан йоча, ӱдрамаш-вла- 
кын илышышт нэлэ. Фа
шист изувэр влак, Испан 
калыкын эн сай эргышт 
влакым, ӱдрышт влакым 
нуштэдэн, Испан мландыут 
нунын вурышт дэн лэвэд- 
нэшт.Соборлаштэ, плошадь- 
лаштэ, урэмыштаг, пӧртэ- 
шат, фашист бандышт-влак 
куралдымэ йэҥ влаюлм лӱ- 
йэн пуштэдат. Шоято вла- 
кым, ӱдрамаш да йоча вла- 
кым мускылат.

Испан матьэжник влаклан, 
Гэрман фашизм ышкэнжын 
захватничзскэ цэльжылан 
вэрч кугын полша. Фа
шизм, Франко гэнэралын 
тарлалтшышт влакын испа

удрамаш влаклан полыш- 
лан, 20 сэнтьабрыштэ 7 
милйон тэҥгэ утла окса 
погалтын.Одэссэ гыч Испа- 
нийышкэ „Нэва“ пароход со- 
вэт ӱдрамаш влакын испан 
йоча дэн ӱдрамаш-влаклан 
продовольсгвэннэ пэрвый 
полышым наҥгайкш. Тыдэ 
пароходышто кок тӱжэм 
тонн нарэ продуктым: 500 
тонн ӱйым, 300 тонн шэ- 
карым, 225 тонн кондитэр 
издэлийым, 145 тонн какао 
дэн шӧрым, консэрвым, 
муным да молым наФгайыш. 
Кызыт испан йоча дэн 
ӱдрамаш-влаклан полшаш 
оксам пог;ымаш кайа, 
вийаҥ шога.

Районысӧ колхозник, 
колхозница, служышо, да 
служышо ӱдрамаш-влак, 
испанийУштэ ындыралт,

Районыштына кылмаш 
куралмаш, да силослы- 
маш миймэ нэргэн

сводко
(1936 ий 25 сэнтьабрлан)
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нийысэ эрыкан калыкым, орланэн илкшэ пролэтари- 
тудын рвэзэ тӱкымжым,: ат йоча, ӱдрамаш-влаклан

Чылажэ 60 39 
50 номэран „Кому» Кор- 

но“ газэтыштэ- кылмаш ку- 
ралмаш сводко 20-ш август 
лан манын сэралтын. Ты- 
дым 20 сэнтьабрлан манын 
лудман.

райком сэкрэтар Гайнийэв 
дэн В Л К С М  райком 
с э к р э т а р  Шуматов 
йолташ-влакын „Каширин“ 
колхоз комсомол организа- 
цын пашаж нэргэн докла- 
дышгым колыштшын тыгэ 
палдырта: „Каширин* кол
хоз Райком комсомолын 
подшэфнэ колхозшо улэш. 
ВЛКСМ Райком пашайэҥ- 
влак шукырак жапыштым 
ты колхозышто эртарышт 
гынат, комсомол организа- 
цэ сӱмырлымаш тӱрыштӧ. 
Комсомол кӧргӧ паша пуш- 
кыдо. Колхозышто 150— 
200 рвэзэ, ӱдыр-влак уло 
гынат, нунын коклаштэ 
нымогай паша огэш нами- 
йалт. Кут тылзэ, 1936 ий 
апрэль гыч, Ю-шо август 
мартэ ик комсомол чумыр 
погынымау! лийын огыл. 
Паша план укэ. Политик 
тунэммаш огэш эртаралт. 
Комсомолэц-влак газэтым 
огыт око. 17 комсомол 
гыч иктат газэтым ок нал. 
Комсомол озанлыкыш 
нымогай шонымаш ушымо 
огыл. Чыла озанлык (дэла- 
влак) колхоз озанлык (дэ- 
ла-влак)дэн пырльа ик шка- 
пыштэ кийа. Ой пидыш 
(протокол)-влакым аламан 
оформитьлат. Мутлан: 27 
апрэльысэ чумыр погы- 
нымаш политик тунэммаш 
пушкыдын миймылан выго- 
ворым пуа. КСлан выговор 
пуалтын, лӱм нэржэ палэ

ком засэданьэ пунчалэш:
1. Ты организацэ нэргэн 

ВЛКСМ райком бӱрош 
йодышым шындаш да кӱ- 
лэш выводым ышташ. Ты- 
дын нэгызэш моло комсо
мол организацэ-влак па
шам сайэмдаш.

2. ВЛКСМ райком сэкрэ- 
тар Шуматовлан, чыла 
пэрвичнэ парторганизацэ 
парторг да р а й к  о м 
инструктор, пропагандист 
влакым пэрвичнэ комсомол 
организацэ-влак пашам 
сайэмдымаштэ практичэскэ 
полышым пуаш кӰшташ.

Комсомол озанлыкыштэ 
пӧрадкым ышташ. Шума- 
тов йолташлан пэрвичнэ 
комсомол организацэ-влак 
гыч пуршо ой пидыш 
(протокол)-влакым окэн 
шогымашым шуктэн, улшо 
йоҥылыш-влакым тӧрлаташ 
кӱшташ.

3. Комсомол-влак кок- 
лаштэ большэвик критикэ 
дэн самокритикым кумдан 
шарымэ нэгызэш (кызыт 
критикэ ситышын огыл), 
внутри сойузно пашам 
сайэмдаш, комсомол-влак 
коклаштэ дисциплиным 
пэҥгыдэмдаш.

4. Политик воспитатэль- 
нэ паша пушкыдын эртар- 
мым ушыш налын, Шума- 
тов дэн парткабинэт вуйла- 
гышэ  ̂Прокопйэв йолташ 
влаклан комсомол пропа- 
гандист-влак сэминарым жа- 
иыштыжэ эртарэн шогы-

огыл. ВЛКСМ Райком1 машым шукташ кӱшташ. 
рэшэньэ-влак организацыш I Шуматов йолташлан, каж- 
колталтын огыл. Колтал-^нэ комсомолэц, путырак-

пульо, бомбо дэн да штык 
дэн шуркалэн пытараш 
тӧчымыжлан, пӱтынь элысэ

полыш пумашым орга- 
низоватьлыман. И с п а н  
ӱдрамаш дэн йоча-влак-

тыршышэ калык эрык шо лан полшымо фондыш ок- 
ныш дэн кодын огэш кэрт. сам пудэ иктынат кодмы- 
Чыла мэмнан эл—ӱдрамаш- жо ок шу. Оксам кӱмыл 
жат, пӧрйэнжат, йочашт нӧлтын пуман. 5

ЙУМЯШЭВ дэн  
к я л я ш н и ковы н  РЭКОРДЫШТ

11 сэнтьабрыштэ пилот 
— майор А. Йумашэв дэн 
борт-тэхник пэрвой ранг 
войэнтэхник А. Калашников 
ныл моторан АНТ-б само- 
льот дэнэ 8102 м тр кӱк -  
шытыш к у з э н ы т . Самольо- 
тышто 5000 килограмм 
груз ильэ.

Йумашэв дэн Калашников 
йолташ влакын тыдэ рэкор-

дыштым ССР Ушзм Рӱдӧ 
аэроклубын спортивнэ ко- 

; миссыжэ „С “ классан иӰ- 
.тынь Ушзм рэкордлан чот-) 
лэн да тыдын нэргэн матэ-, 

1риалым тӱньамбал рэкорд'
| чотэш пэҥгыдэмдашлантӱ. 
I ньамбал авиационфэдэрацэ! 
прэзидиумыш колташ пун-' 
чалын.

Оксг погымашым 
тормызла

„Пахар“ колхозын (Ар- 
даш йал совэт) зайом 
уполномочэнжэ Назмийэв 
Гайнолла—тудак колхоз 
счэтовод зайомлан окса 
погымашым тормызла.

„Мый чыла пашашкат 
шуын ом кэрт, зайом окса 
погаш вэс йчН’ым кодыза— 
манэш, оксам ок пого.

Ончэт гын, ышкэжэ шу-

ко годым нымом ыштыдэ 
йара коштэш. Кызыт йатыр 
колхозник-влак зайомлан 
оксам кӧлан тӱлаш аптыра- 
нэн коштыт.

Ардаш йал совэт вуйла- 
тышэ Сайранов ты пашам 
вяшкэ гыч тӧрлата гын вэ- 
лэ?

КОЛХОЗНИК

Кылмаш курал- 
маштэ Стаханов- 

ла ыштат
„Октьабр“ колхоз члэн- 

влак—Йусупов Андрий, 
Самний Шайдулла, Шай- 
дуллина Сагида кылмаш 
куралмаштэ стахановла ыш 
тат. Андрий дэн Шайдул- 
лан нормышт 0,50 га гын, ну 
но-влак нормыштым утыж 
дэн 180 процэнтыш шук- 
тэн тэмат. Сагида 170 про- 
цэнтыш шуктэн тэмаЖуба- 
йэв Изьлбайар, Айдыба- 
йэва Чамук да Асылайэва 
Сарвина-влакат куралмаш- 
т§ вараш огыт код, нор- 
мыштым утыж дэн тэмат.

Йамэтов Алэксэй кыл- 
маш куралмашыпь лэктэ 
йолколанэн коштэш. 4 кэ- 
чэ годсэк Кужнур йалыштэ 
шылын кийа. КУРАЛШЭ

Мый гайэм ыштыза
Мый Быкин лӱмэш кол

хоз члэнжэ (Нэргэ йал 
совэт) Мустайэв Исамэт 
кугыжанышлан п у ш а ш  
шыл, шӧр, мэж заданьэмым, 
зайом, страховкым да 
самообложэньэ оксам 100 
процэнтжэ дэн т ӱ л э н  
пытарышым.

Ышкэжэ инвалид улам 
гынат, колхоз пашам тыр- 
шэн ыштэм. Кызыт кылмаш 
куралмаштэ ик имньэ дэн 
60—65 сотыйым куралам.

МУСТАЙЭВ.

тэш гынат, илышыш пур- 
тымыжо огэш тэкшыралт. 
Комсомол эц-вл ак—Сайфул- 
лин, Муртафдинов, Хусаи
нов, Имайэв Назим 6—7 
тылызышкэн члэн взно- 
сыштым тӱлэн огытыл. 
Комсомол паша алама лий- 
мылык дэн 1936 ийыштэ 
ик колхоз рвэзэ комсомол 
р а т ы ш  шупшылалтын 
огыл. Грамотдымо дэн 
шагал грамотан-влакым 
туныктымаш колхозник- 
влак коклаштэ организо- 
ватьлымэ огыл, организацэ 
кӧргыштат огэш эртаралт. 
Тачсэ кэчылан 4 грамот- 
дымо комсомол-влак уло. 
Колхоз рвэзэ-влак кок- 
лаштэ физкультур пашат 
сигышын шындалтын огыл.

Ӱдыр-рвэзэ-влак кокла 
пашат садак ситышын 
огыл. ВЛКСМ Райком па- 
шайэҥ-влак тыштэ шуко 
трэт лийшын, комсомол 
организацат, райком паша- 
йэҥ-влакат 1936 ийыштэ 
пӧрыкат ӱдыр-рвэзэ-влак 
паша нэргэн комсомол чу- 
мыр погынымаш ончылан
Й О Д Ы Ш Ы М  ШЫНДЭН 01' ы т ы л .
Тыдэ комсомол пашаш 
комсорг могырымат, рай- 
комол могырымат шолкын, 
ончыма гыч да ышкэныш- 
тым отвэтствэннэш чотлы-

шым комсоорганизацэ-влак- 
лан газэтлан сэралтмашым 
шукташ, политик тунэмма- 
шым, внутри сойузно па
шам сайэмдэн, колхоз рвэ- 
зэ-влак кОклаштэ культур- 
но-массэ, политик воспи- 
татэльнэ пашам шарымэ 
нэгызэш, нуно-влакым ком- 
сомолыш шупшаш. ВЛКСМ 
райкомын шушаш бӱрошЫ- 
жо ӱдыр-рвэзэ-влак коклаш 
тэ тӱрлӧ: кид паша (руко 
дэльный), ургымо (шитьо- 
кровный) да физкультур 
кружок-влакым организо- 
ватьлымэ нэргэн йодышым 
лончылаш кушташ.

5. Райком комсомолын 
районысо актив-влак гыч 
14 партий члэн-влакым ком 
сомол политучобо пропа
гандист ышташ, манын лук 
мо рэшэньыжым йӧплаш.

6. Шуматов йолташлан 
кӱрылтдэ комсоорг, пропа- 
ганДист-влак дэч отчот ко- 
лыштмашым, колхозласэ 
пэрвичнэ комсомол органи- 
зацэ-влакыш активнэ ком- 
сомол-влакым пропагандист 
ыштэн пэҥгыдэмдымзшым 
практиковатьлаш кушташ.

7. Ты пунчалым кажнэ 
парторганизацэшат лончы- 
лаш да комсомол организа- 
цэ-влакл.ш полышым пуаш.

8. Шуматов йолташлан
дыма гыч, комсомол орга- ВКП(б) райком рэшэньым
низацэ сумырлымашлан 
свидэтэль лийын кийэныт. 
Колхоз вуйлатышэ партий 
члэн Нигаматуллин комсо
мол организацылан нымо 
полышымат пуэн огыл.

Ты ситыдымаш-влакым 
ушыш налын, ВКП(б) рай-

ВЛКСМ райком бӱрӧш лон- 
чылаш. Ты пунчалмут по- 
чэш лукмо райкомолын 
пунчалжым чыла пэрвичнэ 
комсомол организацэшат 
лончылаш кӱшташ.

ВКП(б) Райком сэкрэтар 
ШАЙАХМЭТОВ
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ПАРТИЙ ИЛЫШ

ПОЛИТИК ТУНЭММАШЫМ 
САЙЭМДАШ

Кажяэ ко^унист , ВКП(б) 
кандидат партий историй 
т у н  э м м э  кружокыш 
кӱрылтдэ ко штман. Тунэ- 
маш йамдылалт, конспэкт 
дэн толаш тийыш.

Тэвэ „Куйбышэв" колхоз 
парторганизацым налына. 
Тушто партий историй 
тунэммэ кружок да тудым 
Фэдэньӧв йолташ вуйлата. 
Кружокышто 11 йэҥ тунэ- 
мыт. Май тылзыштэ лолит- 
учобым кум гана эрта- 
рэныт. Ийуньышто кок 
гана, ийульышто адак кок 
гана да августышто кум 
гана эртарэныт. Тугэ 
гынат, комунист-влак тунэ- 
маш кӱрылтдэтолын шогэн 
огыт ул. Майыштэ кумышо 
гана эртарымэ годым 8 
йэҥ, августышто кумышо 
гана эртарымэ годым 11 
йэҥ гыч 7-шэ гына толын 
да тудынат 4 йэҥжэ вэлэ 
конспэкт ыштэн,йамдылалт 
толыныт. Моло коммунист 
влак Чухнин Иван, Осэт ров 
Андрэй, Йаковлэв Пӧтр 
политучобыш йамдылалт 
огыт тол да конспэктымат

огыт ыштэ.Тыдэ Парторга 
низацыштэ комунист-влак 
коклаштэ дисциплин пуш- 
кыдо. Политик тунэммашат 
пушкыдын эрта. Кружок 
вуйлатышэ Фэдэньӧват 
политучобым эртараш са- 
йын йамдылалт ок шого. 
Политучобым эртарымэ 
годым, нагльӓднэ пособий 
гэографий карт, доска 
огэш пайдаланалт.Фэдэньӧв 
ышкат кружок вуйлаты- 
шэ лийын, партий историй 
(Кнорин) кнага дэн гына 
йамдылалт толэш. Лэнин, 
Сталин пэрвый источник 
кнага-влак дэн ок пайдала- 
нэ. Сандэнат заньатэ пуш- 
кыдын эрта.

ВКП(б) Рудӧ Комитэт 
да ВКП(б) обкомын про- 
пагаудэ да агитатцэ нэр- 
гэн лукмо пунчалмутышт 
вэрлаштэ политик тунэммэ 
школ, кружок-влакыштэ 
кэҥэж жаплан политик 
тунэммашым чарымэ альэ 
лушкэдымэ улмым палдыр- 
тымыжым ушыш налын, 
п о л и т и к  тунэммашым

ИШКУЗИН ПАШАЖЭ 
ЧЫЛА КУЛЬТУРНИК 
ВЛАКЛАН ПРИМЭР
„Путиловэц" колхозышто 

И,шкузин Ишалэ культур
ник да тудак клуб вуйлаты 
шэ лийын ышта. Шошым 
ага гыч тӱҥалын шурно по 
гэстармаш пытымэшкэ куль 
турник--Ишалэ бригадэ- 
влакышкэ чарныдэ кошто: 
у толшо газэт, журнал, сай 
кнага-влакым колхозник, 
колхозница-влаклан йӱкын 
ока у закон-вдакым: конс- 
титуцо пройэ^т, ӱдрамаш- 
лан- аборт ыштымашым 
чарымэ нэргэн, зайом ваш- 
талтымашым (конвэрсийым) 
эртарымэ нэргэн да моло 
пунчалмут-влакым кумдан 
лончылмашым эртарыш. 
Колхозник, колхозница-влак 
лан Йаныш Йалкайнын „Ан- 
дри толкын“, „Эргэ“, „Кэ- 
чан кэчэ“ , „Ужар жап“, 
„Элэм“ да моло кнага гыч

2-шо могыр

Дирэктыр: Рӱмӓнцэв дэи Пэтровын стахановлб лаша 
ыш тымэ^мэтодыш тым тунэмаш кУлэш. Нуио могаЙ водышто ышта'т?

Стахановэц: Ышнэнаныштак, дирэктыр йолташ.

к а п и т а л и с т  э л л а ш т э  

Польшо йаллаштэ пудранымаш
ВАРШАВА, 18 сэнтьабр. дэ жапыштак калык кокла

Польшо агэнтствэ тыгэ гыч йатыр кана л у й э н ы т .
увэртара: Льублин войэвод- 'Тунам кум полицэйСкий
ствышто Грубэшов дэн За- эмганэн. Эмганышэ влак
мой уйэзд влакын йужо йа кокла гыч ик полицэйский-

,лыштышт„ комунист паша- жэ Замойэц госпитальэш „Ольана“ , „Хатжи“ „М у -^ э ҥ  влак“ ...... ~ V - » «* 1

----  ----дэнэ обыскым колэн. Полицэйский отрӓ-рат“ тулэч моло сылнэ му- ыштымэ, шуко йэҥым арэс • "л ----- *"*
тан кнага-влакым окэн унЧ товатльшэ> 16 сэнтьабрыш- 
ландарыш. Колхоз ӱдрамаш Тэ ик ТЫГЯЙ ------------влак коклаштэ поена

- - I--дат лӱдмн. Вич крэеаньык
..... .......... кэшваурыш - [ колэн манын увэртарат.

ӱдрамаш Тэ ик тыгай обыск годым'„Вич комунистым“арэсто- 
:на: „Уд- Жуково йалыштэ (Грубэ-1 ватлымэ манын

1Т1ПО жтЯпп ----------- - ‘“ «‘П1Щ13 II руоэ-) ватлымз
рамаш капэдым арун кучо Шов уйэзд) арэстоватьлымэ ’ ончыкта 
да дизэнтэрий ваштарэш йэҥым утараш тӧчэныт Ты 
кучэдалмэ н^ргэнат йатыр

агэнтствэ

(ТАСС)

Кажнэ колхозник еуртышто 
„Комун Корно”  газэт лийман

Йал озанлык артэль уе- 
тавыштэ—■„артэль члэн-вла 
кын культурыштым нӧлтэн 
шогаш, газэт, к н а г а ,  
радио дэн киком*~шараш“ 

—манын раш ончыктымо. 
Тыдым кажнэ колхоз чэе- 
лын илышыш пурташ ти- 
йыш. Но, тугэ гын^т альэ 
газэт, кнага, журнал-влак 
налмаш кажнэ колхозник 
еуртышкак шукталтын 
огыл. Кажнэ колхозник, кол 
хозницат, ик могай гынат 
газэтым чыланак огыт нал. 
Тыдын раш улмыжым „Ко- 
мув Корно“ газэт налм^аш 
гыч палаш лийэш. Райо- 
ныштына чылажэ 4000 ут
ла марий колхоз кудо уло. 
Тачсэ кэчылан нуно-влак 
500 экзэмпльар лышкэ „Ко- 
мун Корно“ газьтым налыт, 
кажнэ ныл кудылан ^ик га- 
зэт альэ ок воч. Йылыш

\  1 V-#
гайамлымян11’ к у ч н э п п в ' окэн’ уи'ландарымашым эр- „Ворош илов йолташын Киэвыштэ ойлы м ы ж о 
еайэмдьшан. КУЗНЭЦОВ _ тарыш_ 38 колхозник 215 Гитлэрын Ньурэнбэргыштэ ойлымыжлан

кнагам налын окэн. па ҥ гм л ч  „ ЯПШу Т«
Ишкузин жапчм шуко го ЭҤГЫДЭ вашмут

дым колхозник, колхозница Францийын, Бэльгийын, лан кулэш гай, пэҥгыдэ 
влак коклаштэьртарыш гы Латвийын,Данийын да Ч^хос. вашмутым, а Ворошилов 
нат, тудын клубыео паша- ловакӒйын газэтышт-влак йолташ Гитлярын Ньурэн- 
жэ еӱмырлэн киймаш укэ. ССРУшэм Оборон Калык К о 'бэргыштэ ойлымыжлан пэҥ 
Паша жаплан чылажэ 10 миеар Совэт Ушэм маршал!гыдэ вашмутым пуэнЕчт, 
номэр колхоз пырдыж „Он к. Е. Ворошилов йолташын | манын возат. Газэт влак 
чылко“ лӱман газэтым лук- Киэвысэ митингыштэтэний Ворошилов йолташын ты- 
то. 18 номэр бригаднэ га- 16 еэнтьабрыштэ ойлымы-; гэ ойлымыжым поена он- 
зэтым лукто. I азэтшэ кол- Жо нэргэн увэрым пэчэт- чыктат: „Йошкар армий 
хоз маееын йӧратымэ газэт лэныт.|Шуко газэтышт Во-! еовэт мландым аралэн кэр- 
улэш. Клубыштат курылт- рошилов йолташын ойлы- тэш, ССР Ушэм ӱмбак туш 
дэ доска райгазеты11, „дое мыжо дэнэ ССР Ушэм манвий кэржалтэш гын,ту
ка новостей11— манмэоҥаш Ньурэнбэргыштэ Фашист' "••** 
тэ колхозник, колхозница в л а к ы н  ойлымышт- 
влаклан тутыш у увэр-аҥар

влак дэн каҥашымэ почэш, 
кажнэ колхоз кудыш газэт 
лийжэ манын^трудодэньла1н 
налшаш океам правлэнь 
гыч пуаш рэза лийыныт, 
писмонос Пэтэримов 800 
тэҥгэ акаш тӱрло газэт 
журналлан подпискым ыш- 
тэнат, колхоз вуйлатышэ 
Мурзин,— „иеэр лийыч мо, 
газэтлан тынар океам кӧн 
арам ыштэн пумыжым ужы 
нати—манын газэт подпис- 
кэ ышташ ыш полшо. Ты- 
гай колхоз вуйлатышэ-влак 
Мурзин гына огыл, альэ 
молат уло. Тывэч палэ, йу- 
жо колхоз вуйлатышэ-влак 
колхозник, колхозница-влак 
коклаштэ газэт,журнал ша- 
рымашыш шолкын ончат.

Писмонос-влакат шуко 
годым газэтым лудшо дэк 
огыт шукто. Подпискэлан 
погымо океам ышкэ куеэ-йал еовэт кӧргышто 17 эк-.- - -------- -------

зэмпльар „Комун Корно“ 1НЬШ1КЬ,ШТ оптат, праньык 
газэтым налыт, Нэргэ йал1 ла кямгтчт ^ а м т л я и
с о в э т ы ш т э  18 экзэмпльар. 
Монар йал еовэтыштэ 9, 
Кэмэй йал еовэтыштэ—2, 
Кужнур йал еовэтыштв—5 
экзэмпльарым вэлэ калыт, 
а Мишкан йал еовэтыштэ, 
район рӱдӦ лийын, 42 экзэм- 
пльар „Комун Корно" газэ- 
тым вэлэ налыт.
Тыдэ йал озаклык артэль 

уставын культурым шараш 
газэт, кнага, журналым ша 
рэн колхозникын культур 
чотшым нӧлталаш, кажнэ 
колхозник, колхозница-вла- 
кым газэт коч шинчымашыш 
тым нӧлталаш альэ пуш- 
кыдын кучэдалмыиа раш 
койын шога. Тыштэ шукы- 
ракшым колхоз правлэкьэ 
влак винамат улыт.Правлэ- 
ньышкат газэтым огыт нал 
да колхозник-влак коклаш- 
кат шараш огыт полшо.

Мутлан: ,.Будьонный“ 
колхоз писмонос колхозник

да кампэт кочкашлан ку 
чылтыт. Тыгакь пашат га- 
зэт налшэ-влакын к^мылыш 
тым волта. Ончыкэш тыгай 
еитыдымаш-влакым терла- 
твн,кажнэ колхоз еуртышто 
„Комун Корно" газэт лий- 
жэ манын, кучэдалман.,

Кызыт „Комун Корно“ га 
зэт рэдакеэ газэт подпис- 
кым погымаштэ еай штышэ 
комсомол, туныктышо, йал 
кор-влаклан 200 тэнгэ прэ- 
мийым ойырэн, прэмий-влак 
тыгай:

1. 300 идалукаш подпис- 
кым погышылан— 100 тэҥгэ

2. 150 идалукаш подпис- 
кым погышылан—50 тэҥгэ.

3. 100 пэл ийаш подпискэ 
погышылан—ЗО тэҥгэ.

4. 50 пэл ийаш пэдпискэ 
погышь’лан—20 тэҥгэ прэ 
мий.

Мэмнан порые—тыдэ каж 
нэ колхоз кудыштӧ газэт 
лийман, манын тыршыман.

лым обӓзатэльнэ ышкэнжын 
мландэшыжак кырыман"

Т л у Г п ^ н  зайом модыш М°пашЛтаКрГшКв!,п31:ПУбЛИК а Д®"‘ МанчжоУ Го •»“- 
тэкшырмэ да справочно ӱе ваш-ваш плэнныйым,вашталтымаш
тэл ышталтын. • УЛАН-БАТОР П я т д г г \

Грамотдымо дэн шагал Тыштэ „алмэ увэр ' «очэш]' монгол мландыш налГот 
грамотан влак туныкташ 16 еэнтьабоыштч Кчтглан I ш1М. т . а д нальот
тӱҥалаш йамдылалтын. Иш эҥэр еэрыштэ, монголо'мэ 12 моҥгол Т а а д т ы ы  
кузин йолташты кэчылаш- манчжур границаштэ МНР пуэн. еалдатым
тэт^ҥалашойла. мландышкэйапоно-манчжур’

Ончыкыжым, йал еовэт, войскан нальотым ышты-
колхоз правлэнь-влак Иш- мыжэ годым авырэн налмэ
кузинлан полшаш ида мон- плэнный влакым ваштал-
до. Район организацэ-влак тымэ.
могырымат культур пашам Плэнный вашталтымэ йа-
еай ыштышэ-влак нэргэн поно-манчжур комисс моҥ-
шоналтымэ кӱлэш. ШУМБА _____

Микалыл,ан полыш 
кӱлэш

„Ч э в^э р н у р“ колхо- 
зышто Йаныбайэв Микалэ 
урэм мучко шужэн, кушко 
пураш апт ранэн коштэш. 
Тудын изажэ ончэн куш- 
тышаш олмэш,куважэ дэнэ 
коктын кырэн, урэмыш 
луктын кудалтэныт.

Микалэлан кӧ полша 
гын? САЙСАНОВ

Пырыс айзам пуштын
„9 Йанвар“ колхоз члэн 

(Йылыш йал еовэт) Алэк- 
еэйэва Атнасуло пӧртшӧ 
йӱшто лиймылан 47 кэчаш 
айзажым кӱрык дэн лэвэд 
кодэн да еурт кокла пашам 
ышташ'лэкткн. Ты жапыш- 
тэ, пырые айза упша 
таҥгалкыжэ кӱзэн возын

Йалкор еэр^ии 
почэш

Рэлаксыш Авдрэйзвкэ йал 
школ етӧрожихалан йал еовэт па 
шадарым тӱлэн огыл, манын йал 
кор еэруш пурэн ильэ. Ты сэры 
шым йал еовэт вуйлатышылан 
тэкшырэн, йӧным ышташ колты- 
мэк, ты еэрыш Ч Ы Н У Ш лэктэ. 
Май тылзэ годсэк пашадар тӱлал 
тын огыл ильэ. Кывыт ныла тӱ- 
дэн'пытаралтын ^манын . вашмут 
тольо.

*
*  *

„Комун Корно- газэт рэдакеыш 
„Азин” колхоз члэн Йандугушо- 
валан имньым огыт п у  „ —ма- 
нын еэрыш; пурэн ильэ.Ты еэры- 
шым Тымбай йал еовэтыш тэк- 
гаырэн, мэрым ышташ колтымэк 
Йяндугушова ышкэ пулан каРэм 
— манын имньым налын, колхоз 
дэлӓнкыеэ пуым, оптэн, Пӱро ола 
пазарыш ужалаш кайэн. Колхоз 
пуым шолыштмыжлан матэриал 
йал еовэт пэлэнеэ еутыш пуал- 
тын, колхоз пуым шолыштмыж- 
лан колхоз правлэнь имньым

Райлит № 6-

оог» __« А I лап ИУЛАиӧ ириялзнь ИМНЬЫМ
аза пич каЙэн колэн. А. I пуыктэн огыл* —маныа увэртара.

Монгол влак йапоно- 
манчжурэц влаклан тэний 
мартыштэ МНР мландыш- 
тэ плэяыш налмэ 12 йапо- 
но-манчжур офицэр дэн 
еалдатым пуэныт.

(ТАСС)

Шахмат дэн 
еай модыт

Мишкан райсойузын 
мгеткомжо шашкэ дэн да 
шахмат дэн модмашым пэш 
еай организоватьлэн. Сай 
модшо-влаклан 50 тэҥгэ 
акаш пӧлэкымат ойырэн.

К ы з ы т  шахмат дэн 
Тарабарин дэн Шишлов 
йолташ-влак пэШ еай модыт.
Зӓм. отв. ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ

Утерянные Военный билет на 
имя Хафизова Хуснуллы, Агля- 
мова Ангама, Шайхайдарова Шай- 
химуллы. Зайцева Павела Ивано
вича,-Сахипгареева Хабибрахмана 

Военный билет, комсомольский 
билет на имя Ипулаева Иликбая 

Членский билет союза строи
телей за М* 12/15648, Удостовере
ние об отпуска для лечения в 
оанаторий по 14 сентября и во
енный бипет на имя Тарасова 
Николая Михайловича - считать 
недействительными.
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