ч ы ла эл пролэтар влак, ушныЭа!

7 шэ ИИ ЛЭНТЭШ

Комун КОРНО
ЛЯй
ВКП(б) Мишкан Райкомын да РИК-ын органжэ
ВИЧ КЭЧЭШ ПӦРЫК ЛЭКТЭШ

Газэт а к:
и к ийлан 5 тэм ггэ,
б т ы л з ы л а и 3 т.
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Нормым эртарэн куральыч
Париж Комуы“ колхозышто куралшэ-влак- Салкайэв
Вайса, Йаншайэв Йамбулат да Минилбайэв Андрийаи
0,75 га нормо олмэш, 0,95 гаш шуктэн куральыч. 10
ийаш Губэйэв Козий 0,75 га нормо олмэш, кэчын 0,95
гаш шуктэн куральэ. Куралмаштэ нормым утыж дэн
тэмэн шогымыжлан колхоз прэвлэнь окса дэн пӧлэклыш.

Адрес: БАССР,
дер. Мишкино.

ЙАНШ АЙЭВ

ВКП(б)-ыш У ЧЛЭН-ВЛАКЫМ НАЛАШ
ТӰҤАЛМЭ НЭРГЭН

РИК пэлэнеэ
комсомол
комитэт пашам
еайэмдаш

Партийын чыла организацыж-влаклан

партийнэ организацэ влак * 4.
Тӱҥалтыш пар^ийнэ
партийыш чынлэнак ончыл^организацын партийышнал
РИК ПЭЛ8НСЭ комсомол
рэшэньыжым комитэт еэкрэтар Шайахиэҥ влакым, пашазэ клае- мэ нэргэн
еын пашажлан
чынлэнак райком пэҥгыдэмдэн гын, мэтов Андрий чыла пашапрэданнэ
улшо влакым, тунам гына партий члэ- жым ышкэ лийзшлан коАндрийым комитэт
мэмнан элын эн еай йэҥжэ ныш альэ кандидатыш нал- дэн.
чынэш
чотлалтэш. еэкрэтарлан еайлэн кодымо
влакым, эн ончылтэн паша- маш
налмэ нэргэн годсэк чумыр погынымаш
зэ влак гыч, тугак крэетйан Партийыш
дэн шэмэр интэлэгэнцэ гыч тӱҥалтыш партийнэ орга- эртаралтмаш укэ. Комсомоойырэн налаш тийыш улыт. низацын рэшэньыжат, ту- льэц влак коклаштэ воспиНуно социализм вэрч кучэ- гак тыгань рэшэньым рай- таньэ паша огэш эртаралт.
пэҥгыдэмдымыжат Организацын паша планжэ
далмашын тӱрлӧ участкыш- кӧмын
тыжат тэкшырэн налмэли- протоколыш пурталтэш да укэ.
Политик тунэммаш оргаархивыштэ аралалтэш.
йышт.
5.
Партийыш у налмэнизоватьлалтын огыл. Ком
2. Партий кандидатыш
налмаш да партий канди влакым ВКП(б) райкомлаш- сомол члэн взнос кок тылдат гыч члэныш куеары- тэ пэҥгыдэмдымаш ВКП(б)- зат пэлэ лийэш, погалтын
маш тӱҥалтыш партийнэ ыш иалмэ йэҥын да тудын огыл. Взнос погаш ойырэн
Лэбэдьэва взнос
организацылаштат,
тугак шогымо тӱҥалтыш партий- кодымо
пашаш
йу.штын
партий райком дэн гор- нэ организацьш еэкрэтаржэ погымо
комлаштат коллэктивнэ да лиймэ, годым эртаралтэш. онча.
Комсомольэц влак кокналмэ нэргэн
группо дэнэ огыл, а строго Партийыш
индивидуальнэ порӓдкэ дэ- тӱҥалтыш партийиэ орга- лаштэ критикэ дэн еамонизацын еэкрэтаржэ шкэ критикэ кумдан шӓралтын
нэ эртаралташ тийыш.
огыл.
Партийыш у
пурышо ойлэн пуа.
ВЛКСМ райком могырым
Партийыш у члэн-влакажныйжч партийыш пураш
комсомол комитэт
шонымыж нэргэн шкэ кид- кым налаш туҥалшын, пар- РИК
Шайахмэтовын
шэ дэнэ еэрымэ зайавлэ- тийнэ организацэ-влак шар еэкрэтар
ньым, ВКП(б) Рӱдӧ Коми- нэн шогаш обӓзан улыт: пашаж нэргэн вашкэ гыч
в л а к отчотым колыштын, пашатэт ыштымэ форман анКэ- тушман элэмэнт
жым еай корныш шогалВКП(б)
ратыш
ончыкыжытым, ВКГ1(б) уставын трэбованьыжлан кэлшышэ рэ- мат пураш тӧчаш тӱтвгалыт. тыман.
ЭЛНЭТ
комэндацым, партийыш пу- Кажнэ партийнэ организацын
задачыжэ
тыштэ
улэш:
рышын ожно пашам ыш
тэн илымэ альэ кызыт ыш большэвикла еак лиймашым
ТУНЫКТЫМАШЛАН
тэн шогымо организацы- чыла иӧн дэнат нӧлтэн шогэн,
Лэнин
партийын
знажын отзывшым партийнэ
ПОЛЫШЫМ ОГЫТ ПУ
организацыш иуаш тийыш. мыжым кӱшнӧ кучаш да
Кужнур йал еовэт кӧрПартийыш налмэ нэргэн партий ратыш йот, тушзайавлэньым ончэн лэкмэ ман да елучайнэ элэмэнт гыштӧ 77 грамотдымо да
дэч ожно тӱҥалтыш пар- влак шӱшкылтмӧ дэч пар- 56 шагал грамотан йэвг ту_____
нэмаш тийыш. Тачсэ';кэчы___ аралант
тийнэ организацэ, ВКП(б) тйиым
ВНП(б) РӰДӦ КОМИТЭТI|лан тунэмаш улыжат 10-16
райком дэн горком влак
йэҥ
гына
коштыт.
партийыш пурышо йэҥын 1936 ий 29 еэнтьабр.
Тунэмаш толдымын припумо рэкомэндацыж дэн
чынжэ тыштэ. Йал еовэт
отзывшым тэкшырэн лэк
Районыштына
кылмаш
вуйлатышэ
дэн
колхоз
таш обӓзаи улыт.
Чыла ты трэбованьэ-влак куралмаш миймэ нэргэн вуйлатышэ— влак ты пашаш еитышын шонымашым
еадын
таҥытак
ВЛКСМ
ушэн огытыл. „Марийвйал“
члэн-влак
дэкат логалыт.
ВЛКСМ гыч йолташ вла- (1936 ий Ю-шо октьабрлан колхоз правлэньэ тачеэ кэКылмаш вурал чэ мартэ, тунэмаш кӱлэш,
кым партийыш налмаш ту1Ш
кнага тэтрадь,
карандаш
гак индивидуальнэ порӓдкэ ЙАЛ СОВЭТ
Я
влакым
уло
гынат,
налын
дэнэ эртаралташ тийыш.
огыт пу.
3. Тӱҥалтыш иартийнэ В Л А К Л Ӱ М
яян
Колхоз бригадир - влак
л а о
организацылаштэ
ВКП(б)Ь н
туныктымашлан
йалт огыт
ыш кажнэ у пурышым пар
Кӱрзэ
1240
96 полшо да ышкэ ӱдраматий члэныш да кандидаПавай
735
76 шышт влакымат окаш огыт
тыш налмэ нэргэн йодыКужнур
1170
86
колто. Сандэнат, туныктышым каҥашымашым прэдАрдаш
2820
80 маш кӱрылмаш тӱрышто.
прийатьэ, колхоз да учрэжБрӱховко
2009
76
дэньылаеэ комунист влаТ УН Э М АШ КО Ш Т Ш О
К-Шадэ
3071
91
кын обшо партийнэ погыВЛАК
К-Соказа
1930
88
нымашэш'ышт эртараш кӱПайтара
630 100
лэш. Ту погынымаштэ парЙылыщ
2421
100
тийыш налшаш йэҥат, туМонар
1820
88
гак тудлан рэкомэндацым
Кэмэй
1055 100
пушо йэҥат обэзатэльнэ
К-Тамак
481 127
лийман. ВКП(б) ратыш пуМавлӱт
2523
102
рымо нэргэн зайавлэньым
Мишкан
2357
76
„Ильич“ колхоз (Чорай
пушын кажныйжэ нэргэн
М-Накарак
1635
80
партийнэ комитэт
еэкрэйал еовэт) „Комун Корно“ ,
Нагрэтдин
1070 100 „Крестянская газета“
да
тар альэ тӱҥалтыш парН-Троицк
2050
70 чылажэ 7 тӱрлӧ газэт, журтийнэ организацыи партКозаш
90 наллан подпискым ыштэн.
1075
оргшо партийнэ погыныСоказа
630
100
Тугэ гынат, ты газэт, ж ур 
маштэ лично шкэ ойлэн
Тымбай
2070
96 нал влак чылажак жапышпуаш тийыш. Тунам ВКП(б)
Урйадэ
1630
97 тыжэ огыт тол. 7 тӱрлӧ
члэныш у иурышын анкэтНэргэ
1154
95 газэт, журнал гыч 3-шо
шым да тудын пумо чыла
Чорай
1600
83 гына толыт, молыжо Чорай
рэкомэндацыжым погыныЙанагуш
1400 100 почто агэнтствэш пыта.
машлаштэ пӱтыньэк окэн
Чылажэ 39240 88,3
А. А.
лэкташ.
в

еводко

План

Партий докумэнт-влакым влакым' пуртымо паша дэч
вашталтэн
пытарымылан ышкэиыштым тунарӧрдышлийын
да ВКП(б) Рудӧ кӧ кораҥдэныт.
Н у н о
Комитэт плэнумын 1935 ий чӱчкыдынак партийнэ би25 дэкабрыштэ пунчалмыж лэт дэн кандидат картычпочэш, ВКП(б) Рӱдӧ Коми- кымат
вигак
тӱҥалтыш
тэт чыла партийнэ органи- партийнэ организацэ-влакзацэ-влаклан 1936
ий 1 лан пуэдыктэныт да парнойабр гыч партий члэныш тийыш у члэн-влакым налкандидат-влакым
пурташ машым вуйлатымаштэ шкэ
да кандидат-влакым ВКП(б) рольыштым чиста партийчлэныш кусараш тӱҥалаш нэ билэт
дэн кандидат
кӱшта.
\ картычкэ бланкэ дэнэ парПартийыш у члэн-влакым тийнэ
организацэ-влакым
пурташ тӱҥалшын, ВКП(б) снабжатьлымэ тэхничэскэ
Рӱдӧ Комитэт чыла пар- пашашкэ намийэныт. Ты
тийнэ организацылан тэвэ ситыдымашым тугак шуйымом ушэштараш кӱлэшлан дэгэчак
пытараш кӱлэш.
чотла: ВКП(б) радамын каВ) Тӱҥалтыш партийнэ
чэствэннэ составшым умба- организацэ-влак, путыраккыжат нӧлташлан эн ончы- шым кугырак организацэчак партийнэ докумэнт- влак,ВКП(б)-ыщ у члэн-влавлакым тэргымэ дэн ваш- кым налмэ годым тугак
талтыма гыч лэкшэ урокым партий уставын трэбовавошт умлэн налаш кӱлэш. ньыжым шуктэн огыт ул.
С э д э ур о кга ч тӱҥ ж ӧ ты га й : Тыдэ тыгэ лийын: нуно
А) Партийыш у члэн-вла- партийыш налмэ у кандикым ойырэн налмэ чотыш- датур-влакым
партийнэ
то
ВКП(б)
уставыштэ погынымашлаштэ4 каҥашэн
формулироватьлымэ лэнин- огыт ул, рэкомэндацэ-влаский принципым, партийыш кым тэргымашкэ муткучыиндивидуальиэ порьадкэ машдэ
ончэныт
д а
дэнэ гына
пуртышашым чӱчкыдынак ВКП(б)-ыш у
шуко
вэрысэ
партийнэ члэн-влакым налмэ пашам
организацэ-влак мондэныт. партий кушмо чот дэнэ
С а д л а н
п а р т и й ыштымэ спэциальнэ сэкрадам шӱклалтын. Т ы д э тырлан ишанэн пуэныт.
партийнэ докумэнт-влакым
Ш уко тӱҥалтыш партийтэргымэ дэн в а ш т а л т ы м а нэ организацэ-влак ВКП(б)
ратыш налмым ву ил ат ымагыч палэ лийэ.
Партий уставын ты пэш шым партийыш налмэ коликӱлэш
ончыктымыжым чэствэн заданьым штымаш
шуко партийнэ организацы- кэ намийэныт да тыдын дэлаштэ эрэ пудыртыл шогэ- нэ ты пашам тэкуший камныт.
ВКП(б)
радамыш паньэ таҥытыш волтэныт.
Тывэчын
умлымашан,
индивидуальнэ ойырэн налмэ
олмэш, партий члэн мэмнан партий— „тӱнчаштэ
дэн
кандидат - влакым иктэ гына тыгань правипартий
тудо
огульно, чумыр пуртылы- тэльствэн
шукэмдаш
ныт, партийыш тӱшка дэнэ члэи чотшым
пуртылмашат кумдан шар- огыл, а нунын качэствышлэн, партийыш пураш йод- тым нӧлтышаш вэрч тырмаш-влакым спискэ почэш ша“ манын Лэнинын онналыныт да спискэ почэш- чыктымыжым шуко партак
окчэныт,
ВКП(б)-ыш организацэ вуйлатышэ-влак
у г ы ч
пурышо-влакым мондэныт.
Партий члэн лӱм дэнэ
.кажныштым поена тэргэн
шойшталтын, пашазэ клаеончэн огытыл.
Партий ты еитыдымаш- еын куго пашажым кӱрылпартийлан
йот,
влакым чылт пытараш трэ- шашлан
тушман
улшо
элэмэнтбытла.
Б) ВКП(б)
райком-влак влак эрэак ВКП(б) ратыш
партий
члэн
еоетавым пураш тыршышт. Сандэнэ
рэгулироватьлымэ
пашам партий кушмашым рэгулитӱҥалтыш партийнэ орга- роватьлымаштэ большэвикиизацэ-влаклан
пӱтыньэк ла еак лийаш кӱлэш ильэ.
ишанэн
пуэныт.
Ш уко Тывэч тугак умлымашан,
п а р т и й
райкомлаштэ тыгань вуйлатышэ-влак тыВКП(б)-ыш угыч пуртымо дым мондэныт.
Партийыш налмэ годым
члэн-влакым
з аочно,
йодыштмо дэнэ гына, члз- чыла ты урокым пэш стро
ныш пуртымо йэҥым рай- го ушыш налаш кӱлэш.
Тыдын дэнэ кэлыштарэн,
комыш ӱжыктыдэ, рэкомэнРӱдо
Комитэт
дацын
чын
улмыжым ВКП(б)
тэкшырыдэ партий уставын ВКП(б)-ыш у члэн влакым
налылтшэ-влакын тӱрлӧ ка- налмэ нашаштышт тыгань
тэгорийыштлан поена трэ- указаньэ влак дэнэ вуйлабованьым
шындымыжым талташ партийнэ организашуктыдэ пэнгыдэмдылын- цэ влаклан кӱштӓ:
1. ВКП(б)-ыш учлэн вланыт.
налШ уко
партий райком- кым индивидуальнэ
влак ВКП(б)-ьпи у члэи- машым строго эртарышыла

Толш о газэт
влак агэнтствэш
йомэш

1936 ий 14-шэ

октьабр^ № 5 ^ 4 4 5 )

Соцтаҥас договор
тэкшырмашын итогшо

„Комун. Корно“

2-шо могыр

Мишкан Кыдалаш школысо
ситыдымашым кызытак тӧрлӓтӓш

мартыштэ телн гынат, ул ы ж ат 68 к у
1936 ий 19
ош
Мишкан йал совэт, йал со- бомэтр гына кондымо. До- ' 1935-36 туныктымо ийыш* шукталтшаш, рэмонт дэп ныктышо Бикмасова
грамотдымо тэ Мишкан Кыдалаш шко- строитэльствэ паша пЫтэн гвардэйэсын ӱдыржӧ. Ышкэ
вэт пэлэнсэ сэкций влак говорышто
жэ кодшо ий комсомол рӓт
пашам сай шындэн, колхоз дэн шагал грамотан вла- лышто йатыр гына ситы- огыл.
Школ дирэктыр дэн ту- гыч луктылто. Имаштэ туник, колхозница влак кок- кым туныктэн шукташ, ма дымаи! влак палдырнэн ко-,
лаштэ массэ уҥландарымаш нын ончыктымо гынат, кы- дын ильэ. Пэрвойак школ нэммэ пашам вуйлатышэ нэмшэ Кадиков Н.дэн Шумапашам
кумдан эртарымэ зыт Йылыш йал совэт кӧр- дирэктыр дэн завуч тунык- (завуч) коклаштэ кыл ку- тов Ки мым пуеакыштэ шонэгызЗш озанлык политик гышто 789 йэҥ туныкты- тымо ий мучко пашам план чымаш да контакт дэн ыш- гыктыш да клае гыч поктэн
кампаньэ влакым жапыш- шаш уло да туныктымаш Дэч поена ыштышт. Тунэм- тымаш укэ. Вара молан лукмашат шуко лийэ. Сэтыжэ шуктэн шогышашлан кӱлэшын организоватьлымэ мэ ий мучко дирэктыр 12 тугэ? Моланжэ палэ: Школ дыгэ клае тушман Мишкан
Договорэш кажнэ урокыш пурэн, завуч тулэ- дирэктыр—Аймурзин ара Кыдалаш Ш колэш вожым
Йылыш йал совэ тым соц огыл.
кам йӱаш да ӱетэл кокла колтэн, тунэммашым^кӱрлеуртышто ик ! чат шагал,
та^асыш ӱжын договорым колхозник
газэт лийжэ, манын ончык-! Тунэммэ пашам вуйла- гыч администрироватьлэн машкэ шупшэш.
ыштыш.
Школышто политэхнизатымо,
кызыт 71 экзэмпльар. тышэ (завуч) Аптраишн И шинчаш пэш йӧрата. Вара
Мишкан йал совэт кумышо квартал окса погымат газэт толэш да йал еовэт воспитатэльнэ пашаштэ ул- кӧ тудо Аптрашин И.? Ту- цэ пашат еитышын огэш
Ачажэ ышталт. Совэт школышто
еитыдымаш влакым до моллан эргэ.
ик
экзэмпльар шо
планым 102,2 процэнтлан ышкэжэ
молла
лийын
ыштэн,
мае- тэорийашрактикэ дэн ушужын
шогэн
гынат,
жапыш
тэмышын, шурно погэстар- „Комун Корно“ газэт дэчмашым жапыштыжэ шук- поена, ик газэтымат ок нал. тыжэ тӧрлатыдэ дирэктыр еым рэлигий дэн олталэн нэн шоплман. Адак гынат
дэн кэлшэн илэн. Тунэмшэ илэн. АптрагЬин гын, кызыт тыштэ куго еитыдымаш.
тышын, школ влаклан тэЙал еовэт пэлэнеэ еэкцэ влакын
личнэ* докумэн- пролэтар эргэ влак тунык- 7-8 клаеы штэЦтунэмш э-влак
лылан олташ пуым ы ситы- влакын паша планышт укэ.
ӱзгар-влашын йамдылшын, Йылыш Сэкцэ члэн влак пашаш тышт чылажынат укэ. (Ай- тымаш пашам вуйлатышэ мастэрекойысо
Мадиар,
Сулэй- улэш. Тунэмшэ рвэзэ влак- кым (рубанкым, фуганкым,
йал совэтыш соцтаҥас до- шупшылтын огытыл. Сэк- мэтов
говорэш ончыктымо паша ций вуйлатышэ влакын па- манов, Аймурзин И. т. м.) лан Марксискэ, Лэнинскэ рэйсмусым да т.м.) кучылт
влак шукталтмым тэкшы- шашт нэргэн пӧрыкат от- улыжат пӧрадкыш кодымо воспитаньым пушаш годым моштыман, кокла школыштуныктымо пашам ^ ормыз- то тунэмшэ-влак ты чотышогыл.
раш мийыш.
чотышт колышталтын огыл.
лэн
шога. Тыгэ кокла шко то вараш кодыныт.
Дирэкты
р-Аймурзин
шуТэкшырмэ
почэш палэ
Соцтаҥас договорколхоз ко трэт йӱмо вуйжо дэн лышто туныктымаш паша
Труд урок лӱмлан гына
лииэ. Иылыш иал еовэт ку- массэ коклаштэ кумдан лонйуын,
моральнэ
пужлышо
шкэ
кабинэтшэ
гыч
тунэмшэ
расписаньыш
пургымо, тумышо квартал океа погы-^чь1ЛаЛт ЫН огылда йужо ик
маш планым 5-шэ октьао-; колхоз вуйлатышэ
влак да туныктышо влакым вӱ- Аймурзин да молла эргэ ныктымаш еадак укэ. Маслукмаш влак
лийэ Аптрашинлан ишанэн пу- тэрекойыш шуко
годым
брлан (эЗ процэнт тэмэн, с 0 ц Т а н - а с
договор нэргэн дэн
(1936 ий 12 фэвраль). Ка- алтын,
урок дэч вара огыт колто.
кылмаш куралмаш планым кольшат огыхыл.
бинэтыштыжэ улшо шкап} Наркомпроскӱштымо Ьо
Чыла ты еындымэ паша
(ты ерокланак) 97 процэнт
ик
могыр пӧлкаштэ йара чэш тунэммэ пашам вуила- клае шижмаш пушкыдылык
тэмэн. Корно
ыштымаш
Конституцо проэкт лонплан имньэ дэн ыштымаш. чылмаш
колхозник влак арака шиша влак тэмэн ко- тышылан партий члэн альэ гыч да озадымылык вуйла—97 процэнт, йолын йэҥ^коклаштэ да еадыгак йал дымо ильэ. Ты еитыдымаш комсомол члэн гыч лийан! тымаш гыч лийын. Мишкан
влак ыштымаш — 118 про- еовэт члэн влак коклаштат влак ^Наркомпрос инструк тийыш. РОНО тыдрлм уш- РОНО-жо ты паша влакым
шинчэн шогэн гын, жапыш
цэнт тэмалтын. Вӱдышаш пушкыдын эртаралтын. Чы-^ тор Йэльмонӧв тэкшырмэ ыш налын огыл.
Туныктышо влак коклаш- тыжэ тӧрлатыдэ, еитыдыурлыкын 87 процэнтшэсор- ла ты еитыдымаш влакььм'почэшат тӧрлатымэ огыл.
могырым маш-влаклан евидэтэл литоватьлымэ. Ты паша влак договор шукталтмым тэк1936-37 тунэммэ ии ала- тат еоциальнэ
дэн пырльа,договор тэкшы- шыраш толшо комиеэ ок- ман эртаралт^ мийа. Тачсэ кэлшыдымэ йэҥ влак уло. | йын ила'.
Туҥалташ клаеыштэ туТУНЫ КТЫ Ш О
раш мийшэ комиисэ шуко тьабр рэвольуцо идалук- кэчэ мартэ 15-шо ийульэш
гына еитыдымаш влакым шылан
тӧрлатымаш дэн‘
п а л д ы р т ы ш.’Йылыш ваш лийашӱжӧ-Совьт-влак
йал еовэт кӧрго колхоз VIII ейэздым йал еовэт еэк
влакыштэ фэрмэ вольык- ций влак пашам еай ы ш -1 ^
япт=ль
машэш
тачат
ончалтын
лан шокшо вичаг ышташ тымаш дэнэ, конституцсГ
ал озанлы
р ■
У
ПОЧЭШ
огыл.
пыжын огытыл. Курго йам проэктым кумдан лончыл-, тав КУШТЬШ0 в
> Р
СэнТьабр тылзыштэ В И Ч
„Комун Корво" газэт рэдакдылмашат— силос—50' про- маш дэнэ да грамотдымо ЧЛЭ11Ь1Ш артэль 4
ЫШКЭТ озан влак
колхо- Чыш «Партизан* колхоз фэрмэ
лышташ
ку
р
го
—34!
дэн
шагал
грамотан
влак
погынымаш
дзн
Ц ЭН Т,
йодмашым пу- ®°^ьыклаи вичам чыла йӧн уло
са^ тийыш. Члэрыш пуршо из- зыш „ пураш
процэнтлан гына йамдылы-' туныктымаш пашам
•>
■’
умбач огэш ыштыктэ,
ушкал
ҥын йодмашыжмм погыны- ЫЧ. Ты И О Д М а ш - в л а к а т по- вдак пулвуй таҥыт лавыржштэ
мэ.
Школ
влаклан ту- организоватьлымаш
ДЭН
маш ончыман. Лач „Парти- г ы н ы м а ш э ш о н ч а л т д э к и й а . ш огат-маны н йалкор еэрыш пунэммэ ийлан пуым налыл- ваш лийаш ӱжӧ.
Колхоз в у й л а т ы ш э Сэмӧ- рэн ильэ. Ты еэрышым Монар
зан“ колхоз вуйлатышэ Сэмӧнов тыдым мондэн, ар- новын артэль устав пудыр- йал совэтлан тэкшырэн, йоным
к
7
к
ышташ колтымэк, ты еэрыш чыКАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ тэль уставым илышыш ок ТЫМЫЖЫМ
рЭВИЗ КОМИС ПрЭД цЫщ лэктэ. Йал еовэт прэзиднум
пурто.
Иньак— шӧгэртэн еэдатэль—Миндиаров Хус- колхоз вуйлатышэ Сэмӧновлан
йал
Салишэвлан
мийэн, ниар ШИЧЧЭН шога гынат етроитэльствэ пашам вашкэ гыч
ила
тӱҥалаш кӱштыш, етроитэгьнэ
ойырлэн толшо Сэмӧнова кЭлшэн
„
’
бригадын бригадиржэ-Пэзайэвлан
влак
ужатат.
Тыдэ
сама-!
Мачу—
шужаржэколхозыш
М АДРИД, 4. Войэннэ миРаиЗО, устав пудыртышо етроитэльствэ пашам кӱрлмыжнистэрствын увэртарымы- льот влак кокла гыч шу- пураш йодмашым пуа.Сэмӧ- С гмӦновын ТЫ пашам кы- лан выговор пумо манын увэртара,
жэ почэш йӱдвэл да йӱд- кышт Гэрманийэш ышталт- нов тыйодмашымправлэнь зытак тӧрлатымыжым трэ|
засэданьэш ончэн, Мачум бытьлыман.
вэл-касвэл фронтышто ваш- шэ улыт.
ЛО Н ДО Н ,3. Мадрид г ы ч ’ пашаш уша, аванеым пуа. |
талтыш укэ.
„Комӱн Корно* газэт рэдакдыш
КО Л Х О З Н И К
— „Волгыдо" колхоз члэн ШамАрагон фронтышто >(Си- кэчывалкыла улшо фашист Колхоз члэн-влак погынышчйэв Райук ыштыдак трудоик аэродромышчуэнс район) улшо рэепуб- влакын
г
“
__________ _______ _ дэньым налэш* —манын йалкор
ликан
войска
матэжник тышт 108 еамальот уло.
СОВЭТ УШЭМЫШТЭ еэоыш пурэн ильэ. Ты еэрышӹм
влакын атакыштым чакта- Самольот влак Гэрманий
----------------------------------------- — колхоз рэвиз комиеылан тэкшыдэн Италий гыч кондымо
рэн.
СТАЛИН
ЛӰМЭШ
АВТОЗАВОДЛАН
ВИЧ ИЙ
Г
“Ы
„Т о у
Кэчывэл фронтышто мӓ- улыт.
______
_______
_
пашаштэ
ыш
ыштэ,
етроитэльнэ
,
^
Правитэльствэннэ льоттэжник часть влак Вакарэс
1 октьабрыштэ Сталин обрззэцым пэҥ! ыдэмдым.
хыгыдэ пашам ыштэн
лышан (Альмэрий ола дэч чик влаклан Испанийыш лумэш Моско автозавод ыш Толшаш
ийыштэ
завод 68,32 трудодэньым налын—манын
йӱдвэлкыла 50
киломэтр войэннэ матэриалым кон- кэ вичийаш жапым палэм- „ЗИС— 101“ маркан 2 тӱ- увэртара.
лийэш) контратакыш лэк даш чарымэ дэч ончычак дыщ. Тыдэ вич ий коклаш- жэм куштылго а в то м о б и -____________________
таш тыршэныт, тугэ гынат, тоштэмшэ еамальот влак тэ завод 121 тӱжэм утла льем ыштэнлукшаш.
' Зӓм. о т в . ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ
чакнашышт вэрэштын. Тэҥ- дэнэ чоҥэштылаш пэрна. 'автомобильым луктын. Кыгэчэ рэспубликан войска
М АДРИД,
3.
Каталон |ЗЬ1Т куштылго автомобиль
(Соц. земледелие)
Мураино
курык
лышнэ правитзльствэ йатыр пунОбъявление
160 тӱж эм утла тректыр
Тудын
(Кордов гыч кэчывалкыла) чалым луктэдэн.
марокконэц влаклан куго коклаштэ оружийым нумал
Мишкинская
заготконтора
Орджоникидзэ
лӱмэш ӹштэн луктын. Вич ий кок ОРС-а
Уралвагонетроя с 3-го
кэртшэ чыла шэмэрым 18
зийаным ыштэн.
лаГитэ
тыдэ
завод
108,8
Харьков трактыр заводлак
октября открывает приемные
Пэчатьын увэртарымыжэ ий гыч 45 ийаш мартэ обӓ1 октьабрыштэ вич ий тэ- мильон тэҥгэ пайдам пуэн. пункты по закупку скота, круп
почэш, Грэнадэ районышто затэльнэ войэннэ пашалан
ного рогатого и овец.
мэ. Ты жапыштэ завод 160
(Соц. земледелие^
пытартыш кэчылаштэ мӓ- туныктымо нэргэн пунчал
1) Б Мишкине, 2) на ферме
тӱжэм
утла
трактырым
близ дер. Нижне и Верхне-Сотэжник влакын кум мото уло.
рокиной 3) В Чураеве, 4) В
ЛОНДОН, 3.
Испаний
ран 2 еамольотым еӱмыНӧвотроицке. Все колхозы и
гыч
увэртарымэ
почэш,
рымӧ.
Соцтаҥас договорым мондэныг
граждане желающие продавать
ПАРИЖ, 4. Газэт влакын правитэльствэн
войскан
свой скот могут приводить-на
„Молотов“ колхоз „Пэт- талтмыжэ тачэ мартат тэк- пункты, еее расчеты произво-'
квартиржэ
кызыт
увэртарымышт почэш, мӓ- штаб
киломэтр' ровский11 колхоз дэн еоц- шыралтын огыл да тэкшы- дятея на месте сдачи скота.
тэжник влакым Суэт гыч Толэдогыч 15
Мишкннская
заготконтора
договорым ыштэн рашат шонышо укэ.
Алхэсирасыш
наҥгайышэ йӱдйымалкыла — Олиасыш , таҥас
ОРС-а УРАЛВАГОНСТРОЯ.
ИЛЬАЙЫН
'ильэ. Ты договорын шуксудно
влакым еамольот кусаралтын.
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