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СОВЭТ-ВЛАК ЧРЭЗВЫЧАЙНЭ СЙЭЗДЛАН 
САЙ ЙАМДЫЛАЛТАШ

(РИК прэдсэдатэль Тажэтдинов йолташын статйажэ.)
Октьабрын ЗО-жо Миш- 

кан район совэт-влакын 
4-шэ чрэзвычайнэ сйэздшэ 
почылтэш.

Совэт-влак чрэзвычайнэ 
сйэздым сай йамдылалт- 
маш дэн ваш лийшашлан, 
районыштына октьабрын 
8-ж гыч 12-шо мартэ йал

мо вэрэш сакалтын. Чыла 
колхозыштат пырдыж га 
зэт-влак луктылтыч. Чумыр 
погынымаш эртарымэ го- 
дымлан буфэт, чай йӱкты- 
маш,модмаш-влак организо- 
ватьлалтэ.

Конституцо пройэктым 
лончылмо годчм, ш у к о  
ӱстарымӓш да вашталты- 
маш-влак ышталтыч. Мут- 
лан: „Побэда“ колхоз члэн- 
влак Конституцо пройэктын 
119 статйашкэ— „етахановла 
ыштышэ колхозник-влакла- 
иат ыштэн налмэ трудэнь- 
жын кокла чотшым чот- 
лэн, отпускым пуаш“—ма- 
нын ӱстартышым ыштат.

„Волгыдо11 колхоз члэн 
Шамшийэв Конституцо про- 
йэктын 127 етатйашкэ 
„Прокурор Д'-'Н кэлшымэш- 
кэ вэрлаеэ орган-влаклан 
прзступник-влакым чараш 
правам пуаш“ . Тудак 100 
етатйашкэ тыгай ^етарты- 
шым пурташ кӱшта:— “Тыр- 
шышэ маееын еовэт дэпу- 
тат-влакшэ чыла ышкэ па- 
шаштым еэкций-влак коч 
ыштат. Производство-вла-

датьлэн огыл, пашам аламан 
ыштэн, еайлышэ-влак тэр- 
гат. 10 йал еовэт-влак пумо 
матэрийал почэь;!, 54 отчот 
ыштышэ . дэпутат-влакшын 
3-шо мӧҥгэш ӱжыкталтын.

Район еовэт влак ейэзд 
почылтмэшкэ шуко жап 
кодын огыл. Йужо ик 
участка озанлык политик 
кампаньэ путыракат иуш- 
кидын кайа. Кылмаш курал- 
машым районыштына тӱҥ 
чотышто шуктэнна, вольык 
ӧрчыктарымаштэ ончык кай- 
машна уло гын, моло паега- 
влак дэнэ районна вараш 
кодэш. 1936 ийлан кугы- 
жаныш шыл пушаш план 
улыжат—62,6 процэнт тэ- 
мын, 4-шэ квартал океа 
погышаш плаг-12,6 процэнт 
гына тэмын. Тэлылан вӧ- 
льык вича ыштымаш аламан 
кайада курго йамдылыма- 
шат силос—37,5 процэнт, 
лышташ курго—26 процэнт, 
тумака—8 процэнт, кокы
мышо гана шудо еолы- 
маш—1,6 процэнт гына тэ- 
мымэ. ^

Путыракшым ты паШа-

НКВД пэлэнеэ комсомол орга
низации пашаж гыч

еовэт прэдсэдатэль, колхоз 
вуйлатышэ-влак кустовой 
еовэшаньэ да октьабрын 
Ю-жо йал еовэт еэкрэтар- 
влак оргсовзшаньэ эртарал- 
тэ. Ты еовэшаньэ-влакын 
тӱҥ йодышышт сталинский 
Конституцо пройэкт лон- 
чылмаш, район да Всэбаш- 
кирекэ еовэт-влак чрэз- 
вычайнэ ейэздлан йамды- 
лалтмаш-влаклийыч. Октьа 
брын Ю-жо гыч 15-шэ мар
та еайлышэ-влак пумо на
каз илышыш кузэ пурталт- 
мым, тырш^шэ шэмэр мас
са еайлэн кодымо дэпутат- 
влак пашам кузэ ыштэн 
толмым гэнэральнэ тэкшыр- 
маш эртаралтэ да октьабр- 
ын 15-ж гыч 20-ж мартэ 
тыршыша маееын чумыр 
погынымашышт-влак эр- 
тышт. Ты погынымаш- 
влакыштэ шэмэр маееэ 
ышкэнжын й ӧ р а т ы м э  
вождьшо Сталин йолташ 
ыштэн лукмо Конституцо 
пройэктым, кумдан лончы- 
лэш, тул? мэш, еэкций, дэпу- 
тат группо-влак отчотыш- 
тым колышто.

ИсТОрИЧ;еКЭ докумэнт 
улшо Конституцо пройзкт 
кумдан лончылмаш, тунэм- 
маш массылан школ 
улэш. Массын шинчымашы- 
жым шара, кугыжаныш 
управлэньэ искуетвылан 
туныкта. Тывэч палэ: мае- 
еын чумыр погынымашын’ 
толмо процэнтшэ к 'кш о .
Конституцо пройэкт лон- 
чылмо погынымашлаштэ масеын 
тудын политик активносы- 
жо кушкэш, у нӧлталалт- 
маш-влак ыштымашкэ ада- 
кат кумдан чумыргат.

Чыла эртарымэ погыны- 
маш-влакышкэ 85-90 про- 
цэнт толыт да погынымаш 
пэтыралтмэшкэ и к т а т  
моҥгышкыжӧ кайышэ ыш 
лий. Погынымашыш толшо- 
влак, йал еовэт члэн-влак 
С т а х а н о в  движэньым 
организоватьлаш, шараш, 
производствышто п а ш а  
дисциплиным пэҥгыдэм- 
дымаштэ кузэ полшэн, ку- 
зэ тудо колхозник-влакым 
улан да культуран илыш 
ыштышаш вэрч полышым 
пумо нэргэн трэбутьлат 
да йодыш-влакым пуат.

,Чумыр погынымаш-влак ... . .. ■ .. /А. Т11д  ал ту С ур э ты ш тэ . Артукина лумэшко^хозГАзово-Шэмтэнтызпутыракшым Мишкан, Ку- V I *  у
го-Шада йал еовэт-влакчш- кРай> Сельскии район) пасу бригадыштэ Конститудо проРэктым 
тэ еай организоватьлымэ. колхоз парторг С. д. Змэйэв йолташ лончылмашым эртара. (Попо- 
Наказ-влак рамкылэн, кой- вын фотожо).

кыштэ дэпутат группо-вла- влак дэн Урйадэ, Ианагуш, 
кым организоватьлат. Йал Изэ-Соказа йал еовзт-влак 
еудйам ик ийлан еайлат. вараш кодыт. Ты йал 
Чыла нуно-влак тыршышэ совэтысэ еэкцэ, дэпутат 
маееэ, еовэт дэпутат-влак группо-влак пашам йалт 
да еайлышз-влак ончылан огыт ыштэ. Урйада йал ео- 
отчотым ыштат“ . вэт прэдсэдатэль пашаш

Ново-Троицк йал еовэт кумда колхоз масеым шуп- 
кӧргыеӧ колхоз члэн-влак шаш годым,ок в а р т и р  
НЗс'хатйашкэ тыгай ваш- опсашыжэ „Йал еовэт члэн, 
талтымаш, ӱстартышым ыш- исполгитэль-влак дэч моло- 
тат— „еорла дэн чогытым влаклан пураш огэш лий“— 
трактыр да комбайн дэн манын езрэн пыжыктэн, 
алмашташ да „Л.С“ буквам маееэ дэч шылын.
(Лэнин, Сталин)"—манын Шушаш кэчылаштэ ыш- 
ӱстартышым пурташ йодыт, ’ тышаш порые—тыдэ чыла 
тулэч молат. , вараш кодшо паша-влакыш

Сайлышг-влак йодмаш- чыла шонымашым уигн, 
ышт кэчын кушкын шога. еовэт-влак ейэздыш еэҥы- 
Сайлалтшэ - влак кудыжо маш-влак рапорт п у а ш  

йодмыжым оправ- права налаш кучэдалман.

V ■ ӓ

Октьабрын 20-жо НКВД 
пэлэнеэ комсомол органи- 
зацын чумыр погынымашы- 
жэ эртаралтэ. Погынымаш 
группорг влаксайлымашым 
эртарыш.

Погынымашыш толшо 
комсомолэц влак, комсо
мол организацын еитыды- 
маш пашашт влакым тӱж- 
вак луктыч. Пэрвойак ком- 
еомолэц влак 7 йэҥ гыч 
иктыжат ты марта полит- 
учобыш коштын огы- 
тыл. Комсомолэц влак ыш- 
кэныштын идэйно-политик 
шинчымашыштым нӧлтал- 
шашлан нымо пашам огыт 
намийэ. Комсомол озанлык 
(д°ла) влак кушто лийэ 
тугдто почаҥыт. Улшо 5 
ой пидыш (протокол) вла- 
кат еайын оформитьлымэ 
огыл. Мутлан: 8 ийульыш- 
то лийшэ чумыр пӧгыны- 
маш ой пидышым налына. 
Ты погынымаштэ Косарэв 
йолташын П|тынь Ушэм 
Х-шо ейэздэш ыштымэ до- 
кладшэ лончылалтын да 
пунчалмутэш тыгэ еэрал- 
тын:

.Слушали информацию 4 чело
века. Победоностная борьба за

4*шэ квартал океа 
погымаш миймэ нэргэн

еводко
(1936 ий 20-шо октьабрлан

построение без классового-об
щества. Увеличение производ
ственного труда".
Кокымышо номэран ой 

пидышэш тыгэ еэрымэ: 
Повестка дня: Доклад Коса- 
рьева на X с'езде ВЛКСМ.

Спушали.
Постановилиг Принять за осно
ву, проводить в жизнь".
Сэдэ мут влак дэн по- 

гынымаш пунчалмут влак 
кодыт, нымо пашат огэш 
намийалт.
НКВД пэлэнеэ иарторгани- 

зацэ (парторг-Тимирханов) 
ВКП(б) райком 17-шэ еэн- 
тьабрыеа заеэданьын „Ка
ширин “ колхоз ко.мсомол 
организацэ нэргэн лукмо 
нунчалмутышто чыла пэр- 
вичнэ парторганизацэ парт- 
орг-влаклан пэрвична ком
сомол организацэ влак па
шам еайэмдымаштэ практи- 
чэека полышым пуаш кущ- 
таш “ —манын пунчалмут 
ильа гынат, комсоорг от- 
чотшым колышт, полышым 
пумыжо ок кой.

Комсомол чумыр погы- 
нымаш чыла ты еитыдымаш 
влакым ушыш налын ончы- 
кэшлан организации паша- 
жым еай корныш кодаш да 
комсомол озанлыкым (ой 
пидышым, моло дэла вла- 
кымат) еай оформитьлаш, 
политик туиэммашыш кӱ- 
рылтдэ, йамдылалт толаш
пунчальэ.

ЙАЛ СОВЭТ
Окса погы- 

маш

ВЛАК Л ӰМ

П
ла

н й 2- еӓ °а и н  л 3 о 
Ь  н ^

Нэргэ 17433 20,0
Ардаш 99743 19,2
Козаш 26623 18,0
Кужнур 45807 17,1
Йанагу ш 75382 15,7
Тымбай 58605 15,3
Йылыш 62875 15,1
Кӱрзэ 40026 15,0
Нагрэтдин 18887 13,4
Монар 54673 13,0
Н-Троицк 35670 12,0
К-Шадэ 74887 11,5
Чорай 48256 10,5
Брӱховко 48964 10,0-
Соказа 26722 9,7
Мишкан 44216 8,8
Павай 29564 8,4
Мавльӱт 57872 7,4
М-Накарак 39894 7,2
Кэмэй 34350 6,0
К-Тамак 23458 4,3
Урйадэ 94374 3,0
Пайтара 36460 3,0
К-Соказа 88228 1,5
ЧЫЛАЖЭ 997,1 | 12,6' I

Йошкар армий ратыш 
етахановла ыштышым, 

значкистым пуэна
„Партизан “ колхозышто 

(Монар йал^соват) Пэзайэв 
Йакуп дэн Йаникэйэв Алэк* 
еандр 1915 ийыштэ шочшо 
влак улыт да йошкар ар
мий рӓтыш налылтыч.

Пэзайэв Йакуп колхо- 
зышто пашам етахановла 
ыштыш, 200 утла трудо- 
дэньжэ уло. 11-шэ октьа- 
брыштэ лийшэ колхоз чу- 
мыр погынымаш Пэзайэ- 
вым, пашам еай ыштымыж- 
лаи 50 тэҥгэ океа дэн пӧ- 
лэклыш.
— „Колхозышто кузэ тыр- 
шэн пашам ыштышым гын, 
тугак еовэт алымат чот 
ареалам14— маньэ Пэзайэв.

| Йаникэйэв Алзксандр ГТО, 
: ГСО да „ворошиловский 
стрэлок“ значок налаш нор- 
мым едаватьлэн. Йошкар 
армийыш значкист лийын 
кайа.

Колхоз чумыр погыны- 
маш кӱштымӦ почэш— 

ТОКМУРЗИН Н.
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Колхоз-влаклан ӱмырэшлан ’ со?эт у ш э м ы ш т э

мландэ пумаш
Умырв-шлан мландэ дэнэ 

пайдаланымэ права, тыдэ 
Сталин йолташын указаньы- 
жым да партий дэн прави- 
тэльствын политикшым 
илышыш прамай пуртымаш 
улэш. Колхозник ударник 
влакын кокымышо всэсойуз 
но сйэздыштын рэшэньыш- 
тыжэ, йал озанлык артэль 
уставын кокымышо пунктэ- 
шыжэ тыгэ возымо:

„Кажнэ артэльлан млан- 
дым срок дэч поена куча- 
шыжэ, Совэтын район ие- 
полнитэльнэ комитэтшэ ку- 
гыжаныш актым пуа. Тыдэ 
актэш мландын кугытшо, 
границыжэ точно ончык- 
талтэш. Артэльын мланды- 
жым изэмдаш ок лий. Ты- 
дым кугыжаныш фондысо 
йара кийшэ мландэ гыч 
альэ шкэт озанлыкан влак 
кучымо уто мландэ гычку- 
гэмдаш лийэш“ .

Тывэч палэ: колхоз-влак- 
лан кугыжаныш акт пумаш 
пэш куго пилитик значз- 
ньан улэш.

Колхозлан ӱмырэшлан 
мландэдэн пайдаланашыжз» 
мландым пэҥгыд^мдымаш, 
мландэ пашаштэ большэвик 
порӓдкым кодымаш, мландэ 
пашаштэ улшо еитыдымаш 
влакым (закон дэч поена 
пӱчкздымаш да ушкалы- 
маш тулэч молат) пытары- 
шашлан пэҥгыдэ границым 
ышталтэш.

Пэҥгыдзмдымэ границан 
мландзш пасу еавуртышым 
прамай шындаш, кажнэ 
колхоз бригадылан пасу еа- 
выртыш пытымэш паша ыш 
т а ш ,  к о л х о з л а н  
ышкэ паша куралжэ дэнэ 
мландыштыжэ к>кшС куль- 
туран пэвгыдэ озанлыкым 
ышташ эрыкым пуа.

Тачсэ кэчылан Мишкан 
з б м л э устроитель отрӓд, 
Мишкан районын 12320 
гэктар кумдык мландышты 
жэ, 107 келхозышто кугы- 
жаныш акт пушаш камэ- 
ральный дэн пасу паша 
плаьжым срок дэч ончыч 
шукть.ш. 1936 ийын кэнзж 
жап производствэнна-тэх-

ничэский нормыжым 150 
процэнт тэмыш.

Срок дэч ончыч планым 
тэмаш партий дэн пра- 
витэльствын, спзциалист 
влак ончылан почотно,тэх- 
нич^екэ дэн политичэскэ 
задачшым—йал озанлык ар- 
тэль уставын кокымышо 
пунктыштыжо — „Мландым 
умырэшлан пэҥгыдэмдащ1* 
—манын ончыктымашым 
шуктымашгэ колхоз-влак, 
в э  р л а с с э  орган-влак 
кугын полышым пуыч.

Район кӧргышто кугыжа- 
ныш акт пуаш йамдылалтмэ 
пашам (мландэ пройэктым 
райисполком прэзидиум дэ 
нэ мландэ комисэ йуриди- 
чэекэ оформитьлымаш) жа- 
пыштыжэ эртарымэ дэнэ, 
пасу пашамат жапыштыжэ 
тӱҥалаш да колхоз-влаклан 
паша вийым прамай органи 
зоватьлашышт эрыкым пуа. 
Зэмлэустроитэль - влакын 
производствэннэ пашаш- 
тышт йамдылымэ кадр— 
мзршик-влак куго полышым 
пуыч.

Тугак отрӓдлан к^рылт- 
дэ, жапыштыжэ океам пу- 
эн шогымашат полшыш.

Районна, йамдэ улшо ку- 
гыжаныш акт-влакым жа- 
пыштыжэ колхоз-влаклан 
пуэн шога гын, правитэль- 
етвын 1936 ий 1 нойа- 
брлан пуэн шукташ ышты
мэ задачыжым шукта. Тыд 
лан вэрч мэмнан чыла йӦн- 
нат уло, колхоз-влакык 80 
проц^нтшэ кугыжаныш ак- 
тым налын, 20 процэнт, 
йамдэ акт-влакым пуэдэн 
пытарышаш гына кодо

Актым налшашлан каж- 
нэ колхоз, озанлыкыштыжэ 
улшо еитыдымаш вла- 
кым, кугыжаныш пумо 
обэзатэльствым жапышты- 
жэ шуктыман да млан- 
дэ дэн ӱмырэш пайдаланы- 
мэ кугыжаныш актым на- 
лаш колхоз озанлыкым пэҥ 
гыдэмдымаш дэн ваш лий- 
ман.

Мишканысэ мландэ паша 
отрӓдначальник КУЛИКОВ

мяскп дэн
КРЭДЯЛМАШ
Карэл АССР Рэболь ра- 

йонысо йэрыштэ улшо изэ 
островыш „Конэц-остров“ 
колхоз гыч комсомолэц 
влак Йаков Тэрво дэн Фэ- 
дор Трифонов эр ӱжара 
коймо годымак кол кучаш 
мийэныт. Нунын дэк куго 
шэм маска, а тунамак вэе 
маска лэктыныт. Тэрво ик 
маскажым лӱйэн пуштын, 
а вэеыжэ эмганэнат, чаш- 
кэрлашкэ кудал шылын. 
Тэрво эмганышэ маска ио- 
чэш куржшыжла й^клэшт 
возын. Тыдэ жапыштэ эм- 
ганышэ маскаТэрво ӱмбал- 
кэ кэржалтын. Тэрво пыр- 
чат аптыраныд^, маекан 
умшашкыжэ пычал рӱдым 
шуралтэн. Коктын крэда- 
лаш ^ҥалыныт. Тушко Фэ- 
дор Трифоновмийэн шуын 
да маскам дробовик пычал 
дэнэ лӱйэн пуштын.

Комсомолэц влак еайад 
тыпланэнат шуын огытыл, 
нунын дэкэ чашкэрла гыч 
адак кок маска лэктыныт. 
Комсомолэц влак лӱйаш тӱ 
ралыныт. Иктыжым пуш- 
тыныт,вееыжэ вӱдыш т>нрщ- 
тэн, ийын кайэн.

(„Правда" газэт гыч)

Шӧртньӧ самородным 
мумо

Ростов-Дон ола лышнэ 
пытартыш жапыштэ „Аз- 
чэрзолото" трэетын прийск- 
лаштыжэ Лаба, Бзскэе да 
Рошкоа э^зр воктэнэ 10 
гыч 40 грамм мартэ нэлгы- 
тан йатыр шӧртнь?) еамо- 
родкым мумо.

„Экономичеожая Жизнь*
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ИСПАНкЙСЭ КРЭДАЛМАШ
Правитэльствэннэ войска еэҥашак кучэдалэш

БАШКИРИЙЫШТЭ
Аксэновэш нугудо шӧр 

эавод ышталтэш
Альшэй районышто, Ак- 

еэнзво етанцэ лышан ну- 
гыдо шӧр гыч консэрвэ 
ыштышэ завод ыштымаш- 

^лан йамдылалтмаш кайа. 
Ты завод ыштышашлан 
6.000.000 тэҥгэ океа ойч- 
ралтын.

МАДРИД, И . Орабра 
агэнтствын увзртарымыжэ 
почэш, кэчывал фронтысо 
Мэдэльин районӹщто пра- 
витэльствэн войска мӓтэж- 
ник влакым шалатэн, туш- 
манын кок кавалерий зе- 
кадронжо лӱдчн кудалын. 
30  М ӓ т э ж н и к  колэн, шуко 
эмганышэ лийын.

ЛОНДОН, 11. „Сэндэй 
таймеын11 увэртармыжэ по- 
чэш, Мадрид гыч каевэл- 
кыла да й^двэлкыла прави- 
тэльствжнэ войска мӓтэж- 
ник ваштарэш контратакым 
ыштэн. Йӱдчм крэдалмэ 
годым Сан-Мартин да Валь- 
дэйглэснас районышто ка- 
лык милицэ отрӓд ончыко 
кайэн. Тунамак Навальпэ- 
ралыш наступлэнь^м ыш- 
тэныт, матэжник влакын 
войскажэ куго улмылан 
кӧра чакнаш логалын. Мӓ-

Макэда гыч й?д вэлкыла 
изыш ончыко кайэныт.

Правитэльствэннэ войска 
контратакым ыштэн, мӓ- 
тэжнэ войска Малага про- 
винцэш^шогалын. Ты кон- 
тратакыштэ 80 Мӓтэжник 
колэн, плэныш 30 йэҥым 
налмэ. Мӓтэжник влакын 
еамольотышт Малага олаш 
да калык милицэ лагэрьыш 
адак уэш бомбым кышкэн. 
Овиэдон каевэл ротонжо 
пг тыньэк гайак горньак 
влак кидчштэ.

ПАРИЖ, 11. Гавасын 
увэртарымыжэ почэш, На- 
вальпэрал районышто пра- 
витэльствэннэ бронэпойэзд 
мароккан да вес элласэ лэ- 
гион часть дэнэ ыштымэ 
Мӓтэжник влак колонным 
шалатэн.

Ваш лийын крэдалмаштэ 
тэжник войска правитэль- Мӓтэжник влак кокла гыч 
етвэннэ войска позицыш 50 утла йэҥ колышо ли- 
бомбым кышкымэ дэч вара йын.

------- ■♦♦♦♦■■--------
Тунэмаш огыт кошт
Кӱрзэ йал еовэт учает- 

кыштэ тунэмшэ допри- 
зывник-влак тунэмаш чы

МАРДЭЖ ДВИГАТЭЛЬ

С У рэты ш тэ . КӧмиЕтэрн лӱмэш колхоз, Ввницк облае, 
парторг И. И. Слэсарьчук йолташ ордэвоносэц Наньэван бригадыш- 
тыжэ, канымэ жапӹштэ Конститудым окэн уҥландера.

(Шмульэвын фотожо)
| /" ’ХВНВ .... .I.—....1.., «1.ч . -I — . —.ПЛ... >Шг'......Л!ГЬ'..м.маДи ..... .■пиЦЬЛкД-1...»

Тунэмшэ-влаклан ш окш о кочы ш
Мэтыр йал тувалтыш, Шокшо кочыш

„Социализм" колхоз(Чиш 
ма район) молочно-товар- 
нэ фэрмышкэ вӱд пуашлан 
кут имньэ вийан мардэж 
двигатэльым ыптэн.

(БашТАСС)

лан огыт кошт. Т э в э  
„Чэвэрнур,, колхоз гыч 6 

.допризывник тунэмаш то- 
(Баш ТАСС)! лын ильэ, тувэчын 3 гына 

' коштыт, а кумытшо пош- 
кыдо йал-влакыш покро 
пайрамыш да еуртышкышт 
кайэн жапым эртарат.

Ты пунктышто чылажэ 
35 допризывник тунэмаш 
тийыш гын, 10-16 йэҥ гына 
тунэмаш толыт.

САЙПАНОВ

„6 тонн азырлалтын“

пукшаш
школышто 1-шэ октьабр1 продуктына уло да тэлэ 
гыч шокшо кочыш пукшы- гочлан сиТ^ышашлык.и 
маш организоватьлалтэ. 1 ЙУКЧУБАЙЭВ

Районыштына к у р г о  
йамдылымаш паша путыра- 
кат аламан кайа. Силос 
йамдылымаш план улыжат 
37,5 процэнт, лышташ-кур- 
го тулэчат шагал, 26 про- 
цэнт вэлэ йлмдылымэ.

Йужо ик колхоз-влак 
курго йамдылымаш гташаш 
йалт йӱштӹн ончат, адак 
кургым изыш йамдылат 
гынат, еводкымат жапыш- 
тыжэ огыт пу. Т э в з  
„Муралов" колхоз ечэто- 
вод—Мишинькин Михаил! 
йамдылымэ курго нэргэн |

еводко пумашым путырак 
куго пашаш ужын. Колхоз 
правлэнь воктэч йал еовэт 
пашайэҥ . эртэн каймым 
ужэшат, тӧрга гыч — „6 
тон азырлалтын"—манын 
вуйжым луктын кычкырэн 
кодэш.Мо азырлалтын лыш- 
таш альэ силос— палэ огыл. 
Сэдыгэ Ю-шо октьабрлан 
еводкымат ок пу. Мишииь- 
кин, тыгай с ы н д ы М э  
койышэдым кунам кудал- 
тэт гын?

АПСАЛИКОВ.
ШАМШИЙЭВ

Чома влаклан условий
укэ

„Крупскайа“ колхозышто 
(Мишкан йал еовэт) шо- 
шым 24 чома шочын иль'1». 
Ты чома влаклан еай усло
вий кодалтын огыл,вичаш- 
кэ пурэт гын, пулвуй гыч 
лавра, вуйжат лэвэдалтыи 
огыл, йур вӱд чома влакым 
кылмыкта. Садылан вэрч 
И-шэ октьабрыштэ ик чо- 
ма кылмэн колзн.

Колхоз вуйлатышэ Са- 
льайэв П. вольчклан кулэш 
условийым кодаш огэш 
и оно.

Кызытак чома кылмэн 
колмӧзто варажым тулэч...

КОЛХОЗНИК
Зӓм. о тв . ред. С.М. ВАСИЛЬЕВ

Объявление
Мишкинсаая заготконтора 

ОРС-а Уралвагонстроя с 3-го 
октября открывает приемные 
пункты по закупку скота, круп 
ного рогатого и овец.

1) В Мишкине, 2) на ферме 
близ дер. Нижне и Верхне-Со- 
рокиной 3) В Чураеве, 4) В 
Нӧвотроицке. Все колхозы и 
граждане желвющае продавать 
свой скот могут приводить на 
пункты, вее расчеты произво
дятся на месте сдачи скота.

Мишкинская заготконтора 
ОРС-а УРАЛВАГОНСТРОЯ.
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