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Гэрой папанинэц- 
влаклан чаа!

Н УНЬЖ экспэдицийы ш т ты гэ  
тӱҥалын. 1937 ий 21 майэш 

«ыл иуге совэт ' еамольот Сэ* 
ворный лольусын ий ӱмбакыжэ волэн 
шинчьжыт. Тэвэ тыдыжак тӱнчамбал 
эгачэиьан собьҥий лийын. Сэвэрный 
миьус ий ӱмбакэ самольот волэн 
шичмашым адэмэ тукымын историй* 
жэ ты мартэ альэ шинчэн огыл.

Ии мунар кэчэ эртыш. Самольот- 
ман экспэдицийын оборудованьыжым, 
нродовольствыжым ий ӱмбалан кодэн, 
родной мландыш, Москошко пёрты- 
льыч. А ныл йэҥ-Иван Паланин, Пэтр 
Ширшов, Эрнст Крэнкэль, йэвгэний 
Фэдоров ийын коштшо ий ӱмбалан 
научно пашам ыштэн шогаш кодыч.

Э тылызышкэн чаплэ папанинэц* 
вяак лэш йӧсӧ условийыштэ иуго иа* 
учно пашам чарныдэ наҥгайэн шо- 
«ышт. Ты 274 кэчэ коклаштэ нунын 
илымэ ийышт 2 тӱжэм 500 киломэтр 
угла, Сэвэрный польус гыч Грэнлан- 
ямй сэрыш шумэшкэ ийын толын. Ны 
чАтлама йӱштӧ игэчэ, ны кужо по- 
лыфнэ йӱд, ны шторм-влак— нымоат 
мунын гэройло пашаштым чарэн ышт 
«эрт. Мэмнан родинын пэш чаплэ ныл 
латриотию, совэт калыкын ишанлэ 
ныл эргыжэ партийын, правитэльст- 
■■ын, Сталин йолташын иуго да йӧсӧ 
эаданьыштым чэсть дэнэ шуктышт.

Родной сэр дэчын мӱндырнӧ илэныт 
гынат, папанинэц-влак шкэныштым 
«кэтлан чотлэн огыт ул. Нуно совэт 
налыкын, партийын. правитэльствын, 
муго Сталинын тыршымьпитым, йӧра’ 
тымыштым кэчын шижын шогэныт. 
А тыдыжэ нунылан нэлэ да йӧсӧ па- 
шаштышт у вийым, у энэргийым 
луэн шогэи.

Отважнэ гэрой паланинэц-влак 
уэш родней мландыштэ. Москошто 
уяыт. Нуным Лэнинградыштэ да Мо- 
•кошто ваш лиймаш пӱтынь совэт 
кальжын пайрамышкыжэ савырныш. 
Чаплэ гэрой'влакым, Сталин йояташ 
донэ пырльа, пӱтынь совэт калык, 
гӱтынь прогрэссивнэ адэмэ тукым 
йӦратэн саламла.

Гэройло ныл йэҥ тӱнчамбал нау- 
кын истфийышкыжэ пэш чаплэ, сэ- 
ҥымашан страницым сэрэн шындышт. 
Адзмэ тукымын шукэртсэк июнэн илы- 
мыжэ шуо: Сэвэрнный польусым сэ* 
ҥэн налмэ, тудын тайныжэ-влакым 
палэн налмэ. Ты езҥымашыш большэ- 
вик-влак гына шуын кэртыныт.

Сэвэрный польусым еэҥэн налмаш, 
Арктикыштэ научно пашам кумдан 
шарымаш— тыдэ Совэт Ушэмын куат- 
шын да культурыжын кушмыжым он- 
чыктьшю пэш йандар показатэль, 
тыдэ Лэнин— Сталин партийын воспи- 
татлымэ совэт йэҥ-влакын кӱкшӧ мо
ральна качзствыштым ончыктышо пэш 
йендар показатзль. Ныл совэт йэҥын 
— Лапанинын, Крэннэльын, Ширшо- 
вын, Фэдоровын— гэроизмыжэ куры- 
мэш огэш мэндалт. Тыгань гэрой-вла- 
кым куштэн моштышо эл рыскалан 
улэш.

Свэрдловский областьысэ шэмэр- 
влак, пӱтынь совэт калык дэнэ пыр- 
льа, куго Сталин дэнэ пырльа, гэрой 
папанинэц-влакым сталинский за- 
дяньым шуктымьмит дэнэ йӧратэн еа- 
ламлат да гэройичэсний пашашт дэнэ 
иуанэн моктэнат. Данлэ гэмй папа- 
нинэц-вланлад уап.1

У ПОЛЬАРНЭ ШУДЫР. Художник Базнивовын еӱрэтаымыжэ.

ПЭРЭДОВИН-ВЛАНЫН 
СОВЭЩ АНЬЫ Ш Т

Тэҥгэчэ Саардлов одаш йал озая- 
лыв стахаиовэБ-влакын областной ео- 
вэщаньышт почылто. Тушко социали
сте чоский ээмлодэлийын ончыл йэҥ- 
жэ-влак областъын чыла вэржэ гы- 
чат чумыргэныт.

Шуко етахаловэн-дэлэгат-влак шо- 
шым аҥалан йамдэ улмышт аоргэн 
ранортым кондэиыт. Товэ. Пэрмо райо- 
бысо Окулов лӱмэш колхозын прэдее- 
датэльжэ Шакирзӓновлая колхознив- 
влак, мэмнан колхозна шошым аҥалан 
пӱтыньэк йамдэ, маньш каласадп 
кӱштоныт. Арамиль районыео Свэрд- 
лов лӱмош колхозын етахановкажэ 
Коршунова йолташат, НКВД лӱмэш 
ончыл колхозын нрэдсэдатэльжэ ордэ- 
ноносэц Бэрхоландэв йолташат тыдын 
нэргэнак калаеат.

Йал оэанлыкыл етахановэшпэ-влак 
1937 ийыштэ соииалистичэсмй па- 
шан куго образэншым ончыктышт да

кизытат ончыктат. Фокинский райо- 
ныео «Первое мая» колхозын етаха- 
новкажэ Вомова йолташын льновод- 
чэеюий эвонажэ е о д ш о  ийыштэ гэктар 
гыч 7,09 пэнтньар йытын мушым 
погыш. Манчаж МТС’ыя травторист- 
шо Йумаков йолташ «СТЗ» трактор 
дэлэ с э з о н ы ш т о  1 1 2 0  гэктарым вура- 
лын; Туринский МТС’ын машинистшэ 
Кобйашов йолташ МК— 1100 моло- 
тилкэ дэнэ еэзолышто 1568 тонпо 
шуряым кырэн да. моло-влажат кӱкшӧ 
паша лэктышым ончыктэныт да он- 
чыктэн шотат.

Нуно, йал озанлыкып олчыл йеҥжэ* 
влак, чыланат областной еовэщаньыш- 
кэ погынэныт. Погынышо-влак ик- 
тышт-вэсыштлан шкэныштын паша 
опытыштым пэрэдаватлат да колхоз 
производствын у еэҥымашыжэ-влак- 
лан корным палэмдат.

Йал озанлыкын етахаловэцпш-влӓ- 
кын еовэщаяьыштын дэлэгатшэ-влак- 
лан большевистский еалам!

Совэт агротэхникын 
энтузиастшэ-влак

Наркоминдэлыштэ

Тэҥгэчо Свордловекышто йал озан- 
лыкын етахановэпшэ-влакын област
ной еовэщаньышт тӱҥальэ. Тушко 
Ворошиловский район гычат дэлегат- 
влак толыныт. Нуно еэвэрно-ураль- 
екий йальгн еаЙ йэҥжэ, шошым аҥа* 
лан йамдылалтмашто образоцым оя- 
чыктышо, совэт агротэхяишн онту- 
зиастшо-влав улыт.

Курым мучко тыгэ чотлышт: павча 
йэмыпгвлак Сэвэрный Уралын йӱштӧ 
климатшым тӱеон огыт кэрт. Куры-

мышкэн оЁлон толмо ты традицым 
ЛуӦйалский йал еовэтыеэ «1 мая» 
колхозын овощной бригадыя брига- 
диржэ И. В. Харлаяанов пытарыш. 
Миноральяэ, химичэекий да вэрыеэ 
удобрэньым кучылтын, Харлапанов 
йолташ 1937 ийыште гэктар тыч 400 
цонтяьор ковыетаным, 438 поятньэр 
юийарым, 159 цэвтньэр морком погэя 
яальо. Тудын бригадыжэ шошым аҥа. 
лан йамдэ.

Тонэйсо айын 17 мартыштэ йужоик 
иностранно журналиет-влакын йод- 
мышт почэш Иностраннэ Паша Ка* 
лык Комиссар М. М. Литвинов йолташ 
иностраннэ пэчатьын Москошто улшо 
прэдставитэльжэ-влакым, тугак совет
ский пэчатьын прэсдтавитэльже-вла* 
кым приниматлэн да Йэвропышто аг- 
рэсоийын у актшэ лиймо дэнэ ляйшэ 
мэщународно ситуаций шотышто ССР 
Ушэм правитэльетвын вузэ олчымы- 
жым калаеан пуэя.

Тӱҥалтыш замочаньыштыжэ Лит
винов йолташ тыгэ ончыктон: мый, 
маяын, початьын прэдетавитэльжэ* 
влаклан нымомат уым альо еэнеапи- 
оняыйым увэртараш ом шоно. молая- 
жэ— совэт пра-витэльствын внешний 
политикыжэ раш палэ да вапггалтдэ* 
ак кОдеш да пӱтынь совэт калыкын 
поддержатлэн шогымо шкэнжын ты- 
ныслыв политикыжым уош Ончен 
лэкташ совет поавитэльетвыя нымо- 
гань осяованьыжат уке. Но лачшы* 
мак мэмяан патытыштэ, иэшарэн Лит- 
тинов йолташ, политикын пэҥгым- 
лыкшэ дэя вапггалтде кодмыжым пэҥ* 
гыдэмдэя каласьгмаш йэвоопэГгскин 
условийытатэ еэнсаций лийэш, мо- 
ланжэ— йужояв правитэльствын поли- 
тикыштыжэ тутыш  колэбаяьым. ку* 
гын вашталтмашым да послэюватэль- 
нооть укелыкым ужьгн шогалтеш.

ОСР Ушэмын пооипьтжым калаеэн 
пумашкэ куеяыгаын, Литвинов йол- 
таш тыдым калаеон:

—  Тыныслыкым йоратышэ вэе го" 
сударствэ-влав дэнэ кэлшэл ялыма- 
шым органязоватлышаш вэрч Лита 
напийыш ушнышын, Совэт прави-* 
тэльствэ тыныслыклан утларак эф
фективна гарзятийым рэкомендоват- 
лышашлая ик кэлшышэ елучайымат 
йараш ыш кодо. Тыгань гарантийым 
тудо Лита напяй рамкыштэ юоллэк- 
тивнэ бэзопасность еиетэмым, тугак 
агроесор-влак ваштарош ваш-ваш 
полшымо нэргэн рэгиональяэ пакт- 
влакым организоватлымаштэ ужын 
шогыш. Совэт правитэльствэ Франций 
дэнэ да Чэхоеловакий дэнэ тьггань 
пактым закльучитлымэ дэне тыгань 
корлышко пурыш. Ты пакт агрэсеий 
укэ годым ик госудаоствыланат еӧрен 
ок шого.

Пытартыш ныл ий коклапгтэ Лиган 
пактшэ нэгызэш да Бриан— Кэлло* 
гын парижский договоржо нэгызеш 
ыштымэ мэждународно обӓзательствэ- 
влакым пудыртымаш-влак лиймаш, 
ик государст-ве-влакыя вэе гоеудар- 
етвэ-влав ӱмбакэ нападатлымышт со
вэт правитэльствылая ты мэждуна- 
родно прэступлэньэ-влак дэкэ шкэя- 
жын отрицатэльнэ отношэньыжым вэ- 
лэ огыл, но агрзссорлан коллэктигаэ 
отпор пумашым организоватлымашкэ 
виктарымэ чыла мэроприйатььпптат, 
даже агрэссор дэнэ шкэнжын от* 
ношэиьыжэ начареммашымат шотыш 
налдегэчэ, активна участвоватлаш 
шкэнжын йамдэ улмыжымат палдыр- 
тэн шогаш поводым пуыч. Совэт пра* 
витэльствэ тыгань годым шижтарэ- 
дыш: ик елучайыштэ мэждуяародно 
пассивность да аграсеорым наказат- 
лалтдэ кодмыжо тыгавь случай-яла* 
кым уэш ыштьшашкэ да шукеады- 
машкэ нэпзбэжнэ намяйат. Междуна
родно илышыштэ лийшэ событий* 
влак ты ончылгоч шижтарымашы® 
чынлыкшым подтверждатлат. У под- 
твэрждэньым нуяо Авоттрийышке еӧй 
дэнэ шэҥын пурымаште да полити
ческий, экономичэский да культур®о

везавиеимостьшо деч австрий калы- 
кым вийытак ЛИШИтлымаштэ муыч.

Агрэесий елучай-влак ожно Йэвропо 
дэч шуко-шагал мӱндыр матарикыпгте 
лийыныт гын, тушто, аграсеийын 
жэртвыжын интаресыжэ дане пырльа, 
ив мунар лышыл эл-влакьш иитэ- 
рэеыштлан гьгна логалмэ ляйын гын, 
то ты канажлан вийытлымэ паша 
Йэвропын центрыштыжав ышталтын. 
Тыдын денэ, мутат уке, агрессор да
не ты пагыт гыч ыядэ йыгырэ улшо
11 эллан вэлэ огыл, но чыла йавро* 
пэйский государствэ-влакланат, йэв* 
■ропэӓский вэлэ огыл государствэ* 
ялавланат лӱдмашым ыштымэ. Кизы* 
тэш изэ калык-влаклан тэрриториаль* 
нэ непривооновэнностьыштлае да, ка
рав мо гыяат, политический, аконо* 
мичэский да культурно незавясг* 
мостььшгтлан лӱдмашым ыштымэ. Ты 
изэ калык-влакым кулыпг еавырымаш 
шоадра государствэ-яла® ӱмбакат тэм-1 
дэн шогаш да эеогыл яападатлашат 
прадпосылкьш ышта.

Пэраюиак Чахословакийлад лӱдык-1 
тен еӧрымаш лектьш шога, вара* 
жым, агресеийын заразительность- 
шылан кӧра, у мэждуяародяо кон* 
фликтыш купгкын шарлаш лӱдыктэн 
шога да польско-литовский грани- 
цыпггэ лийшэ трэвожяо йоложеяьыш- 
тэ ындэ палдырнэяат шога.

Кизытсе международно подожэньэ 
тыныслыкым йӧратышэ чыла гоеу- 
дарствэ-влак ончылая да путыраг 
шым куго дэржавэ-влак ончылан 
Йэвропысо да Йавроиыео ©еле огыл 
калык-влакыя ончыкылык еудьбашт 
вэрч ту государстве-ялашн отвэт- 
етвэнноетьышт яаргэн вочпросым шын- 
да. Тэвэ ты отвэтственяостьын гакая- 
же вочшо ужагаыжым Оовэт прави
тельстве еозяаватла, тудо тугак Лига 
наций устав гыч, Бряан— Еэллогын 
пактшэ гыч да ваш-ваш полшымо 
нэргэн Франций дэнэ Чэхословакий 
денэ гакеяжын закльучятлымэ дого- 
воржо гыч шканжэ лэктын шогышо 
обӓзатэльствэ-влакым еознаватла. Сан- 
денэ мый тудын лӱмжӧ дэнэ тыгэ кала* 
еэн кэртам: коллективнэ действий, тудо 
Совет правитэльстве дэяэ пырльа рэ- 
шитлалтын гыл, да га-кеяжып пэль- 

жылан агрессийын умбакыжэ шарлы- 
мыжым чарымагаым да у тӱнчамба,! 
еӧй лийшаш вийаҥшэ лӱдмашлыкым 
пытарымашым шыяда гыл, тыгань 
коллэктивнэ дэйетвийыштэ совет яра* 
витэльствэ учаетвоватлаш ожсыжо 
ганьак йамдэ улэш. Тудо обстойатэль- 
етвьга диктоватлымэ практичэокий 
мэр-влакым Лига нацийыштэ альэ ту* 
дыя деч ӧрдыжыягтӧ вас державэ- 
влак денэ юизытав каҥашаш пижаш 
кӧна. Эрла ала варашат кодылтьш 
лийеш, но тачэ, чыла государстве, 
путыракшым куго державэ-ялак, ты- 
ныслыкым коллзктивнэ утарэн кодымо 
проблэме шотышто пеҥгыдэ раш по* 
зипым налыт гыя, тыдаан альэ жап 
ертэя огыл.

* * *’

Печать прадставитэль-ввшакын йо- 
дышыштлал вашмутым пушыжла, 
Литвинов йолташ тыге увертарен: 
ООР Ушам правитальствын точко 
эреньыжым— Литвинов йолташыя ку
шан каласымыжым иностранннэ пра- 
вИтальстве-влаклан калаеэя пуаш СӦР 

Ушемын поляредше-влавяан пору- 
чевьым пулю.

(ТӒОС).



СОВЭТ НАУКЬШ КУГО, ЧАПЛЭ СЭҤЫМАШЫЖЭ
Г эрой-влак 
Москошто

Сэвэрный польусым сэҥышз-вла- 
кым ваш лийшашлан Моско пайрам 
годоо ганьак чевэрландаралтын. Урем- 
лаштэ, плошадьлаштэ, обшэствэннз 
зданьылаштэ да пӧрт-влакыштэ— чыла 
взрат Сталинын, партии дэн прави- 
тэльствым еуйлатышэ-влакын портрэ- 
тыштым ужаш лийэш. Шуко тӱрло 
лозунг, портрэт-влак коклаштак Па- 
ланинын. Крэнкэльын, IIIиршовын да 
Фэдоровыи портрзтышт уло.

2 часлан уло Моско пӧртым кодэн 
(урэмышкэ лэктып. Нупо музыко да 
вэсэла муро-влак дэнэ, знамз-влакым 
кӱш нӧлталын, гарой-влакын портрэ- 
тыштым да нуным саламлымэ ло- 
зунг-влакым кучэн, Лэнинградский 
вокзал вэлыш ошкылыт.

Лэнинградский вокзалын фронто- 
иыштыжо ал иасмаш: «Мэмнан ктго 
олнан гэроичэский ергышт сталин
ский питомэп-влаклан —  Папанинлан, 
Ширпювлан, Кренкэльлая, Фэдоровлаа 
чап!» манын серен пыжыкталттын.

3 часлан Лэнинградский вокзалын 
пэоронжо обществэпиэ организапэ- 
влакын прэдставитэльптт дэнэ, науко 
дэн искусствын палдырнэн шогышо 
йэҥышт-влак дэнэ, Главсэвморпуть" 
ын пашайэҥжэ-влак дэнэ, льотчик, 
совэтский дэн иностраннэ пэчатььш 
шэдотавитэльжэ да паиапинэп-вла- 
кын шочшышт дэн паллымышт-влак 
дг-»нэ шьттг тэмын.

Уло Моско иапаиинэп-влакым чы- 
тэн кэртдэ вуча. Нуно чыланат птаи- 
чаштым спэпиалЬнэ пойзд толып 
лэкмэ вэлышкыла савырат.

Лач 4 часыштэ иойэзд иэррон вок- 
тэраи лайык гына чарнэн шогалэш. 
ӧпкэстр-влак торжэствэннэ маршым 
шоктат. Чыла могырла гычат «ура» 
шэргылтэш. Варажым уло калык 
шинчажыи Паланин, Ерэвкэль, Шир
шов да Фэдоро.в шагымо площадкыш 
савыра. Лу дэнэ букэт-влак гэрой- 
влаклаи шуйалтыт. Гэрой-влакым 
шочшышт, палымышт, йолташышт- 
влак йыр авырэн иалыт.

Йошкар ковьор корно дэнэ Па па нин, 
Крэнкель, Ширшов да Федоров вок
зал вэлышкыла кайат. Нунын дэнэ 
яырльа шочшышт, Шмидт дэн Осталь* 
пэв йолташ, капитаи-влак, папани- 
иэп-влакым ий ӱмбачын иалаш пол- 
гаышо экспэзипийыштэ улшо одоло- 
влакат лыҥ улыт.

Вокзалышкэ пурымаштэ почотныи 
караулым шогалталтыи. Герой по- 
льарник-влак караул воктэч кайат да 
нунын дэнэ сайласат.

Варашыжым папанинэп-влак пло- 
щазьышкэ лэктыт. ӧпкэстр •гэм почэш 
нуно трибуиышко кӱзат. Йыр могы- 
рым «ура» йӱк, саламым кычкырал 
каласымышт шуко жапышкэн митин
гам тӱҥалаш еркым огэш иу.

Герой иапанинэп-влак дэкэ савыр- 
нэн ойлашлан пэрвой мутцм ВКП (б) 
МК дэн МГК сэкрэтарь пашам шуктэн 
шогьгшо А. И. Угаров йолташ налэш. 
Варажым Совэт Ушэмын гэройжо
О. Ю. Шмидт выступатла. Эн пытар- 
.тышлаи Оэвэриэ польусышто зимов- 
жын лэгэндарнэ иачальникшэ Совэт 
Ушэмын гэройжо И. Паианин мо- 
сквич-влак дэкэ салам мут дэнэ са- 
вырнен ойлымыж годым туман мар- 
дэж гай оваиэ шэргылт кайа.

«Иятэрнапионалым» шоктэн чарны- 
мэ деч вара митинг пыта. Гэрой-влак 
шкэ йэшышт дэнэ машинышкэ шин- 
лыт. Нунын машииышт тэҥгыз тол- 
кын гай калык кокла гыч столипын 
шӱмышкыжо— Крэмльыш кайа.

5 час кастэнэ Куго Крэмльовский 
дворэпын Гэоргийевский залыштыжэ 
шуко тӱрлӧ прэдставитэль-влак лий- 
машэш, партий дэн иравитэльствыи, 
Ӓуго Сталииын вуйлатэн шогымышт 
дэнэ да папанинэп-влак сталинский 
заданьым тыгэ чаплын шуктымышт 
ДЭНЭ ЯКТЭпВЭС лӱмэш тостым иӧлтал- 
маш лийэдэн.

2» ^СОЦИАЛИЗМ КОРНО».

И. Д. л АПАИИН
аттшириша^;

а . т .  к р е н к е л

ъ к .  ф ел о ро э

ЛОЛЬАРНЭ БАССЗИНЫН ТАЙНЫШЭ ЛАЛЗН НАЛЫЛТЫН
Ийын коштшо ий ӱмбалнэ индэш тылызэ

Ик ий иарэ ожно Моско гыч экспе
диций Сэвэрнэ польусыш чоҥэштен 
кайыш. Ты экспэдипийым акадэмик
О. Ю. Шмидт вуйлатэн шогэн. Само- 
льот-влакым куго совэт пилот-влак 
комаидоватлэныт.

Самольотьгн бортыштыжо мэ нылы- 
тын ильна. Мэ Сэвэрнэ польусын ий- 
ын коштшо ий ӱмбакыжэ шинчын, 
тушто 1 ий нарэ илышаш ильна-.

Мэ ий ӱмбакэ 21 майыштэ волэн 
шична. Мэмнам кондышо самольот- 
влак 6 ийуньышто1 чоҥэштэн кайышт. 
Мэ тышан нылытын гына кодна да 
тунамак научно пашам ышташ пижна.

Ий ӱмбалнэ 274 кэчэ илымапггына 
мэ научно паша планым эртарэн тэ- 
менна. Ты жап коклаштэ мэмнан йол 
йымалсэ ийна пэш куго растойаньым 
ыштэн.— Кадр корно дэяэ 2 тӱжэм 
500 киломэтрым ийын кайэн.

Мэ шкэнан путешэствийнам точно- 
,рак учитыватлышашлан кайымэ кор- 
ныштына астрономичэский опрэдэльэ- 
иьым кузэ гынат, шукырак ышташ 
тӧчэнна.

Мэ мэтэорологий, гидрогэологий да 
гравитаций дэнэ заяиматлышна. 
Мэмнан научно пашайэҥна П. Шир
шов дэн Е. Фэдоров ончылно тыгаиь 
задачэ шогыш: вӰд йогымо шотым, 
вӱд тэмпэратурым, атмосфэрнэ влийа- 
ньым, магнитын кувэл могырышкы- 
ла тайпымыжым кузэ гынат, рашын- 
рав выйаснитлаш. Мылана тӱрло 
кэлгыт гыч вӱдым налын ончаш, ту
гак грунтым, окэан пуидашын рэль- 
йэфшым опрэдэлитлаш кӱлэш ильэ. 
ӧнчыктымо ты паша-влакым мэ чы- 
лажымат ыштэнна.

'Гы 274 кэчышта мэ 38 комплэкснэ 
научно-окэанографичэский станпым 
ыштэнна. Мэ вӱд пундашыш шуша- 
шлык кужо тросым шуйэнна. Ты трое 
мучапггэ лӱмын ыштымэ трубко уло. 
Ты трубко дэнэ грултым сынаш на- 
лынна.

Тыдлэч посиа трос мучашэш йара 
кӧрган цилиндр пыжыкталтын. Ту- 
дын дэнэ Петр Пэтрович Ширшов 
тӱрло горизонт гыч вӱдым налын да 
кажнэ горизонтышто вӱдыи тэмнэра- 
турыжым палэн шогэн. Мэ тутак 
вӱдышкӧ «вертушка» манмым волтэ* 
ниа. Тыдын дэнэ вӱдын могань вий 
дэнэ да кувэлкыла йогымыжым па- 
лэнна.

Гидрологический пашалай мэмяан 
лӱмын ыштымэ лэбэдкына ильэ. Ты- 
дын дэнэ мэ чылажэ 33 каиа вӱд 
кэлгытым висэниа. Польус районышто 
эн кэлгэ вэрым мумашна тыдэ— 4 тӱ- 
ясэм 395 мэтр.

Сэвэрный польусын кӱкшӧ широта- 
штыжэ оргапичэский илыш укэ га- 
иьак, маиын ожно ойлымашым мэ 
опровэргатлэн кэртна. Мэ тушто мас- 
ка-влакым да тэҥгыз мэраҥым ужна.

22 пунктышто Фэдоров йолташ

Сзвэрный гтольсушыто. Сӱрэтыштэ: 
И. Д. Папанин обэдым ышта.

(Сойузфото).

нэлгыт вий висымашым ыштэн. Ий 
ӱмбалнэ илымэ жаплаи чылажэ 
91 астрономичэский набльудэньым 
ыштымэ.

Мэтэорологий шотышто куго пашам 
ышталтын. Суткаштэ яыл кана воз
дух тэмпэратур, давлэяьэ, вӱдыжгы- 
лык, мардэжын кувэл вэлыш пуымы- 
жым да могай вий дэнэ кайымыжым 
висэн шогалтын. Ындэ чыла ты на- 
бльудэньэ дэч вара Лэдовитый окэан 
окраинысэ дэч «полярная шапка» 
манмэ районышто ийгэчэ ик муиа* 
рылан тымыкырак шога манаш ли
йэш. Тыдымат каласаш кӱлэш, мэм- 
нан мэтаорологичэский сводкына- 
влакым уло тӱнчӓ мучко прииимат- 
лэныт.

Тыгэ ий ӱмбалнэ мэ 9 тылызэ 
илышна. Ты жап коклаштэ мэмнан 
чэтвьоркыланнй шуко тӱрлӧ пашам 
ышташ вэрэштэ. Пашам ыштымэ 
жапыштына мэ икта-вэсылан пол- 
шэнна, йужо кунам иктэ-вэсынам ал- 
маштэн шогэнна. Мэ пэш дружно, 
спайаннэ коллэктив дэнэ, ик манаш, 
ик организм дэнэ илэнна. Тыдлан 
вэрчынак шуко ыштэнна да научно 
матариалым шуко погэн кэртынна.

Мэмнан научно пашанаи рэзультат- 
шэ матарикышта мэмнан ий ӱмбалнэ 
улмына гозымак палэ ильэ. Мэмнан 
ранийна чылажэ 1555 радиограммым, 
1 тӱжэм нарэ мэтаосводкым колтэн.

Ындэ мэ вигак каласэна, ийын 
кОштшо «Северный польус» станпэ 
шкэнжым пӱтыиьэкак оиравдатлыш. 
Мэмяан ӱмбак пыштымэ пашам мэ 
шуктан кэртна, калыкын ишанымы- 
жым оправдатлышна, мудрый да род
ной Сталинын мэмнан ӱмбак пышты- 
мэ задачыжым мэ шуктышна, тыдлан 
ме йывыртэнна да рыскалая улына. 

ССР Ушэм Гэрой 
И. Д. ПАПАЕЕН

Ийын коштшо станцын матэриалжэ куээ обрабатыватлалтэш
Е % И. Фэдоров йолташ дэнэ мутланымаш

Сэвэряый польусыш мийышэ екс- 
пэдииийын участникшэ Е. К. Фэдоров 
йолташ ий ӱмбалиэ улмышт годым 
погымо научно матэриалышт кузэ 
обрабатыватйгалтшаш нэргэн ТАСС’ын 
коррэопӧндэнтшылан увэртарэя.

—  Мэмнаи экспэдипийын состав- 
шым,— манын Фэдоров йолташ,— ий 
ӱмбалнэ улмо годым погымо научно 
пашам обрабатыватлышашлан кодаш 
рэшитлымэ. Матариал'влакын ик му- 
над ужашыжэ Москошто да ик му-

нар ыж э Лэнинпрадыштэ обрабатыват- 
лалтэш. Ты пашашкэ иаучно-исслэ- 
доваталыский учрэжденьэ-влак дэн 
куго спэпиалист-влак ушалтшашлык 
улыт. Поена налмапггэ, ты пашам 
Лэнинградысэ Арктичэский институт 
наҥгайэн шогаш тӱҥалэш. Матэриа- 
лым обрабатыватлымаш, примэрнэ, ик 
ий нарэ шуйна.

Мэмнан опыташна нэгызлалтмэ го- 
дым, койыиак шога: Рӱдӧ Арктикым 

Гумбакыжат тунэм шогашлан, польус

дэнэ Сэвэрнэ Амэрикэ коклаш у эке- 
пэдипийым шындаш смысл уло. Ты 
етанцэ Сэвэрный цольус коч ийын кош- 
тын кэртшашлык лийэш. Ты пэльдэ* 
нак кӱрылтдэ набльудэнийым ыштэн 
шогышашлан етанцым польус вокта- 
ранак ышташ возможность уло. Ик 
жанлан ыштымэ тыгай етанцым Арк- 
тикышкэ пэрэброситлымашым мэмнан 
тыгань авиационно тэхникына дэнэ 
пӱтыньэк шукташ лийэш.

(ТАОС).
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Нунын гэройло пашаигт 
у куго еэҥымашым 

ышташ кумылымнӧлта
Шканыштын пэш чаплэ елышкыш1 

пӧртыл шумышт дэнэ Паоанинын, 
Крэнкэльым, Ширшовым да Федоро
вым шокшын еаламлэяа. Куго сталин
ский заданьым шуктымышт денэ, ну- 
но совэтский гражданияын чудэеив 
качествыжым оичыктышт. Нунын ге- 
ройло пашашт етроительнэ дэн мом- 
тажнэ пашаштсГ тэмп верч кучэдал- 
маштэ у еэҥымаш-влакым ыштаи 
мэмнан кумылнам нӧлта. Шкэнал 
стахановский мэтоднам оҥайтарен тол% 
мо дэнэ, строитэльствыштэ тӱнад 
шинчыдымэ гай паша лэктышым 
НӦлталаш обӓзатлалтына. Ончыке, 
коммунизмышкэ куго еэҥымаш дэаэ 
каймэ жапыштына ик фашистский 
выродкат ик еэкундланат ынжэ мэ- 
шайэ, маяыи, мэ шкэнан рэвольуцион- 
но бдитэльностьнам нӧлталыяа.

«Севуралтяжстрой» трэсть»н йуж* 
но етроитэльнэ-монтажнэ учает- 
кын етахановэцшэ-влак: Арду- 
ванов— мастэр-ордэноносэц, Ку-, 
ликов— елэеарь, Рыжков— шту
катур, 4 Орлов— камэнщик, Йэль* 
цин— плотник, Сизов— монтаж- 
ник-влак бригадын бригадиржэ 
да молат.

Нунын гэроизмышт дэн
:___ ______ _ 1 _ _ V ___;_: _ _ _

моткоч йыоыртэнна
Чаплэ папанииец-влакын чэтвьор- 

кышт шочмо мландыш толын пуры- 
мышт нэргэн увэртымашым Главлэс- 
охранын авиаотрьадшын коллэктившэ 
пэш куго йывыртымаш дэнэ вага 
лийын.

Льотчик, авиатехник да авиаот- 
рьадын чыла. еотрудникышт-влак па- 
наяинэц-влакын гэроизм дэн хладно- 
кровийыштлан, правитэльствын, пар- 
тийын, Сталин йолташын заданьыпг 
тым шуктымаштэ настойчиво улмышт- 
лан моткоч йывыртаныт.

Авиаотрьад ончылно шогышо за- 
дачым шуктышаш вэрч мэ папани- 
нэп-влак гаиьэ кучэдалаш обӓзатэль- 
етвым пуэна. Партий дэн правиталь- 
етвын пэрвой ӱжмышт почэшак мэ 
шкэнан мирнэ еамольотна-влакым, 
тушман мэмнан эллал логалаш тӧча 
гын, бойэвой машинашкэ еавырэна. 

Авиаотрьадын льотчикшэ, аеиа- 
тэхникшэ да пашайэҥжэ-влак 
кӱштымӧ почэш: Пракопович, 
Стэпанов, Пантэлзйэв, Йуфаров.

И. Д. Папанин,
Э. Т. Крэнкэль, П. П. Ширшов 
да Е. К. Фэдоров йолташ- 

влаклан гэографнчэсний 
наунын доктор учоный 

етэпэньжым присудитлымэ
ССР Ушэм СНК пэлэнеэ выошжМ 

школ пашам виктарышэ ^Пӱтынь 
Ушэм комитэтын Высший аттэста- 
аионно комиссыжэ Сэвэреый польу- 
еым еэҥэн налмаштэ да изучатлы- 
маштэ пэш куго заслугыштлан да 
ты изучатлымышт дэнэ наукышко 
цэнный вкладым ыштымыштлан 
И. Д. Папанин, Э/ Т. Крэнкэль, 
П. П. Ширшов да Е. К. Фэдоров 
йолташ-влаклан гэографичэекий 
наукын доктор учош»# етэпэньжым 
присудитлэн. /

г



Вараш кодын 
шӱдырна

«Урал марй» колхозышто шо- 
шым аҥалая йамдылалтмаш нашам 
п&ша-к начарьш оргашизоватлыме. 
Тыдын мартэн шурным кырэн пы- 
тарэн огьгтыл, 100 гэктар гыч 
кырышаш уло. Инвэнтарь-влакым 
50 нроцэнтлаи вэлэ рэмоитироват- 
лымэ. Миньэральиэ удобрэньым 
огыт йамдылэ, яайзомым монь 
лукмаш укэ.

Колхозышто паша дисцинлинэ 
волэн. Йатыр колхоантшэ пашаш 
огыт лэк. Нуным бригадир-вла® 
цашаш порын огыт органшоватлэ.

Тыдлаи лийынак шошым аҥалан 
йамдылалтмаш пэшак начарьш
■р» о  й я

И. АНДРИИАНОВ.
Сай коньух

Мэмнан колхозышто кокымышо 
бригадыштэ коньухлан Карасьйэва 
Клавдийа шога. Тудо шкэ паша- 
жым сайын шуктэи шога. Тудын 
имньэ вичаштыжэ сай, эрэ. Имньэ- 
влакым пагытыштыжэ пукша-йӱк- 
та. Шошым аҥалан имньэ-влакым 
кокла уггитаниостьышко шукташ 
тырша. И. Павлов.

Сувсун район, Кызгандэ йал,
«Ранняя заря» колхоз.

Вичаштэ найзом 
тэмын шинча

Суксуя райояысо «Ранняя заря» 
колхзышто вольыкым аламан ончат. 
Сандэнак сӧсна куд игыжым нызырэя 
пуштын. Вольык вича-влакым эрык- 
тьшаш укэ, найзом дэнэ тэмьвн шиича.

Ты осал паша-влакым прэдсэдатэль 
Распопов дэвэ фэрмэ вуйлатьшпэ 
Васьуковлан тӧрлаташ тыршыман.

Павлов.

Удариик-влакым
пӧлэклымэ

Международно ӱдрамаш кэчым Кар
тин йал яэш вэсэлан артарыш. До
клад лийэ. «Марий» колхоз шкэвжьм 
сай ударяицажэ-влакым— Алэксэйэва 
Сайлаяым, Моисэйэва Аннам, Ним- 
лайэва Маринам, Пэтро-ва Аннам, 
Йэвдокямова Маринам да моло-вла- 
кымат окса дэнэ пӧлэклыш.

И. Пэтрое.

Ачит район. чНОЛХОЗ ЛУ ИИ НОКЛАШ ТЭ
шэр. 1 избач, 1 счэтовод. Тылэч 
поена пэлиэ ыштат: райфо бухгал- 
тэрийыштэ ив йэҥ, районно ин
структор ик йэҥ, районный стра
ховой инспэктор ик йэҥ. 2 йэҥ ву- 
зышто туеэмэш, 3 йэҥ Йошкар 
Армийыштэ елужитлат.

Колхозьгшто ударник - етахано- 
вэц-ълак чылажэ 29 йэҥ чотлал- 
тэш. Тэнэйэ волхозник-влак трудо- 
дэньлан 6 килограмм дэ-нэ шурным 
налыт. Тэвэ ударник-влак:

Дубаранов Алэксэй— 62 цэнтнь- 
эрым, Аписаров Алэксэй— 53 цэнт- 
ньэрым, Мишин Михаил ватыжэ 
дэнэ коктын ыштымыштлан 39 
цэнтньэрым налыт.

Колхозын клубшо уло. Пагыша- 
улышто ожно школышто ив ту- 
ныктышо вэлэ да тунэмшыжат 
шагал лийьга. Ындэ кум йэҥ ту- 
пыкта, 99 рвэзэ тунэмэш.

Колхоз ты ийлаштэ йатыр он- 
чык кайэн. Колхозник-влакын улан 
илышыгат, культурышт кушкын 
шога. Нуно к о л хозы м  ончыл патыш 
лукшаш вэрч, шкэныштын илы- 
шыштым эшо еайэмдышаш вэрч 
кучэдалаш йамдэ улыт.

и . гА н ы ш а
Арти ?>айон.

Зайом океа погыме 
пашам вийаҥдаш
«У илыш» колхозын колхозник- 

шэ-влак 665 тэҥгэлан зайомлан 
подписатлалтыиыт ильэ. Зайомлан 
океам 1938 ий 1 мартлан улыжат 
182 тэҥгэм вэлэ погэныт. Альэ 
пэлыжат погалтыи огыл.

ЗаЙом овсам тӱлымӧ шотышто 
рӓдовой волхозниж-влав оичылио 
шогат: Николайэв Йамай 25 тэҥ- 
гэм, Отэпанов Йэгор 20 тэҥгэм, 
Дмитрийэв Михаил 25 тэҥгэм, Тӱ- 
лэн пытарышт. А колхоз прэдеэаа- 
тэль Николайэв Йэвдоким 50 
тэҥгэлан еэралтьтнат, тушэчын 
5 тэҥгэм вэлэ тӱлэн. Рэвкомиссэ 
прэдсэдатэль Иванов Трофим 25 
тэҥгэлан еэралтын, тугаэчын ик 
тэҥгэмат тӱлэн огыл.

Ты варага кодмагаым пытараш 
йал совэт члэн дэнэ зайомлан овса 
пошгао уполномочэнныйлаи пол- 
шэн шогымашым мопдымаи огыл.

Васийэв.
Артий райоя. ^

«СОЦИАЛИЗМ КОРНО)



ЙАРОВИЗАЦЭ
Белыговя-стсюии лартий дэн мэмнан пӱтш ь калыкна 

шаяда пашайэҥ-влав дэч иктым гына трабытлат—< 
мамаан йал озанлы кыштыяа улшо рэзэрвым кӱлэш сэ- 
МЫ! движэньыш колташ. Ты рэээрв дэнэ кӱлэш сэмын 
воткалтарыза, Золташчвлак!

В. МОЛОТОВ.
Акрэт гедее жап гычак тыгэ чот- 

лат кльэ: кокийаш уржа, коккйаш 
шыдаҥ альэ кокийаш кэрэк моганьэ 
вэе куяьтуро шыжым, тэлылан вӱдэн 
кедшьт гына шурно яэктышым пуа

Сэлэкций дэн гэнэтикьш Одзсский 
институтшо 268 колхозышто йарови- 
зацэ эртарымын рэзультатшым чот* 
лэн. Тыгэ лэктын: йаровизацэ кокла 
чот дэнэ ик гэктар гыч шыдаҥ нал

Обычно вӱдыме годым туде тыгак машын цэнтньэрат 25 килограммлан, 
лийын тольо: шошым вӱдымо кокий- шожым —  цэнтньэрат 60 килограмм-
аш шыдаҥ аяьэ уржа шурно лэнты- 
шым пуэныт вэлэ огыл, вуйымат 
луктын огыт уя.

1929 ийьаитэ украинский крэсть- 
йанин Д. Н. Лысэнко ты мартэ ны- 
гунам уждымо рээультетыш шуын.
ЯЬлсэнко кокийаш «украинка» шыда- ^ ’1ТЬ1Н,: иаровизацым ыштымэ дэнэ 
иъш еӱдэн, шыдаҥ вуйым луктын *  колхозьшто гэктарыштэ ик 
еэлэ егыл, но лэктышымат кугын изнтньэр, 65 колхоэышто 2 цэнт- 
яуэн. Тыганьэ случай ээмлэдэлий ньэр, 33 колхоэышто 3 цэнтньэр,

лан, шӱльым —  цэнтньэрат 75 кило- 
граммлам кугэмда. Но ты кокла цифр- 
влак альэ чыламак огыт ойло. Одэс- 
ский институт 296 колхозым налын 
да шурно лэктьни артымылан кӧра 
нуным группо-влаклан шэлэдэн. Тыгэ

историйыштэ пэрвой кана яийын.
Кекийаш «украинке» дэнэ ӧрык- 

тарышэ случай тэвэ молан лийын: 
Д. Н. Лысенко вӱдымЗ дэч ончыч 
уртиым шкэ ЭрГыжын— кизытсэ 
акадэмик Трофим Дэнисевич Льюэн- 
кен шонэн яукмо способ дэнэ обра- 
бетыватлэн. Ты способ йаровизацэ 
манылтэш.

Тудлэч вара индэш ий эртыш. Ын- 
дэ йаоовиэацэ нэргэн ойлымо годым, 
иокийаш растэний-влакьт вӱдымо 
ийыштак шурно лэктышым пуаш за- 
етавитлышэ правилэ-влакым гына 
огыя, но акадэмик Т. Д. Лысэнкон 
чыла пэш сай туныктымыжым уҥлат. 
Йаровизацэ— тыдэ пырчэ пумашым 
вийаҥдышэ, икийаш растэний-влакын 
шумашыштым вашкэмдышэ, шурно 
лэктышым палынак кугэмдышэ агро- 
иемичэский йӧн.

Кукшо ийгэчан районлаштэ чӱч- 
иыдынак тыгэ лийэш: июшым и к и й -  
аш шурно-влак сай атыяанат, кӱк*

13 колхеэышто—А цэнтньэр, 10 кол 
хозышто— 5 цэнтньэр, 12 колхозыш- 
то— 6 цэнтньэр, 2 колхозышто— 10 
цэнтньэр мартэ артэн. Йаровизацым 
йоҥылыш нучылтмо дэнэ 36 нолхо- 
ЗЫШТО шурио'1 лэитыш изэмын.

Йаровизацым ыштымэ дэнэ лийшэ 
тыганьэ ойыртышым мо дэнэ уҥлан- 
дараш лийэш? Ты ойь^тышым йаро 
визацэ чыла вэрэ огыл да чыла годым 
огыл положитэльный рэзультатым 
пуа, манын уҥландараш тӧчышо 
учоныЙ-влак ульгг. Но тыганьэ учо- 
ный-влак, пушкмпын каласымэ годым, 
ппап огыт ул. Рэзультат-влакын ик* 
тышт-вэсышт дэч ойырлэн шогы- 
мышт пэрвойак тэвэ молан лийэш: 
колхозник дэн агроном-влак йаровиза- 
цын тэхникыжым чыла вэрэак сайын 
тунэм шуктэн огыт ул, йаровизацьж 
тэхникыжэ шотышто инструнцым чы- 
ла взрэ да чыла годым чын тӱрью 
огыт шукто. Калык тушман-влак шу- 
ко чаракым ыштышт, йаровизацым 
кӱрлаш тӧчышт. Молан манат гын,

8% Н И  ■ мМип.

Арти РОНО’н школ инструктор» о Аписаров йолташ Пагышаул тӱҥал- 
тыш школысо ударник-влак дэнэ кутыра. Сӱрэтыштэ (шола гыч пурлаиг 
кэ): шинчат— А. Саркийэва, А. Анушэв, Н. Алтьниэва, И. Аписаров, шогат 
— А. Артэмэйэв, И. Николайэв, Ал. Кочийэв, И. Сафин, С. Йамэтов, 
А. Иванов. Фото М. Сэмоновын.

Государствэннэ страхованьэ 
социалистичэский собствэнностьым 

аралаш полша

шӧ шурно лэктыш лийшашым пал- н^но Ужыч: иаровизацэ шурно лэк- 
дыртат, а варажым, шурнын шумо тышым’ ТУГЭ ™иышын колхозын до-
лагытыштыжэ, кукшо мардэж (сухо- 
еэй) пуалэш, раша (мгла) лийэш, да

ходшымат кугэмда.
Чотлаш лийэш: ты рэзэрв дэнэ

шуке вӱдымаш-влак йӧшиын пытат Молотов йолташ токан почкалтараш 
ат>з туйо пырчан яэктышым пуат. ӱжын ильэ. Йаровиэированнэ вӱды*
А сэвэрный районлаштэ, мӦҥгзшла, маш-влакым кугэмдымаш шуко мил- 
саи шуоно лэктыш тэвэ тыдлан вэлэ лион цэнтньэр шурно-влакым иэша- пыта: эр шошым кылмыктымаш 1.
тудяан нормальна шуашыжэ эркым налаш полша. Тыдэ мэмнан элнан
огэш пу. Пэреой да кокымышо слу- пойанлыкшым, колхоз дэн келхоз-
чайыштыжат йаревизацэ кугын пол- ник-влакын уланлыиыштым ку-
шэн иэртзш. Вуй лэкмаш дэн шума- гэмда.
шым вашкэмдэн, йаровизацэ кукшо в. КИРСАНОВ,
мардэж дэн покшым налмашын осал 
дэйствийьяит дэч вӱдымӧ шурно-вла- 
кым утара.

* Йаровизацэ мэмнан колхозна-вла- 
кыш пэш вашкэ пурыш. Кок циф- 
рым гына каласэна: 1929 ийыштэ

Государствэннэ страховаиьэ сопиа- 
! листичэскии собствэнностьым аралаш 
I кугын полша. Тудо юок тӱрлылан 
шэлылтэш: обӓзатэльнэ окладной 
страхованьэ да -оклад дэч кӱшкӧ до
бровольно страхованьэ.

ӧбӓзатэлшэ окладной страхованьв 
дэнэ колхозын, колхозник да служы- 
шо-влакын чыла чонан да чондымо 
насташт шкэ акышт дэч йатырлан 
волтэн страховатлалтыт. Стихийный 
бэдствнй лиймэ годым госстрах воана- 
граждэньым пуа.

Кокымышо —  тыдэ добровольно 
страхованьэ. Тыдыжэ дэнэ колхоз, 
колхозник да служышо-влак шкэныш- 
тын сурт-нэчыштым, вӱдымо шур- 
ныпггым оклад дэч кӱшкыжат страхо- 
ватлат. Ты годымжо страх-оватлынго 
йэҥиктаж могай стихийный бэдствий- 
ым чыта гын, тунам госстрах тудлан 
пӱтынь ак дэн тӱла. Страховатлышэ 
йэҥты окса дэнэ адак туга-ньак на
стам налып кэртэш. Тэвэ. мутлан, 
мэмнан Арти районыпгго «Бодрость» 
дэн «15 лет Октября» колхоз-вла-к 
имнььппт-влакым оклад дэч кӱшкыжат 
добровольно етраховатлэныт ильат,

етраховатлымэ имньэ-влак кокла гыч 
«Бодрость» колхозын 8 имньыже, 
«15 лет Октября» колхозын ик им- 
ньышт чэрланэн колыш. Нунылан гос
страх кажнэ имньыжлан 1050 тэҥгэ 
дэнэ океам— вознаграждэньым пуо. 
«Ужӓра» колхоз ишьышт-влакым 
добровольно етраховатлэн огыл ильат, 
колышо кащаш имньыжэ-влаклаа 
кажныйжылан 150 теҥгэ дэнэ нальэ.

Адак Суханка йал еовэтыштэ ик 
колхозник шкэнжын ушкалжым ок
лад деч кӱшко добровольно етрахо- 
ватлэн ильэ. Тудын ушкалжэ прэзы- 
лэя кэ*>тдэ колыш. Тудлан озажэ 
1030 тэҥгэ вознаграждэньым нальэ, 
а Изэ-Тавра йал советысэ «У илыш» 
колхозын колхозникшэ А. Капитийев 
добровольно етраховатлэн отыл ильат, 
ушкалже чэрланэн колымылан 130 
тэҥгэм нальэ.

Государствэннэ страхОваньэ колхоз, 
колхозник да елужышо-влаклан кугыя 
полша. Садлан чонан да чондымо на
стам оклад дэч кӱшкыжат етраховат- 
лаш кӱлэш.

Арти райисполном госстрахын 
инспэкторжо Б. ИВАНОВ.

Испаний фронтлаштэ
ЭРВЗЛ (АРАГОН) ФРОНТ

Исяан обороно министэрствэ тыгэ 
йаровизированнэ вӱдымаш пэл гэк- увэртара. Матэжикк-влакын орышыла 
тар вэлэ ильэ— тьадэ Д. Н, Льюэнкон атакым ыштымышт дэнэ распубликан 
бзанлыкыштыжэ. А 1937 ийыштэ войска-влак Каспэ дэн Алькорисым 
йаровизированнэ вӱдымаш ССР Ушэм (Монтальбан дэч еэвэро-восток могы-  ̂ ва дэн Польша коклаеэ тэвэ ты и н -1 пышкэ чылажэ 60 тӱжэм нарэ еал-

Шиходыров йолташ дэнэ ваш лиймаш
13 мартыштэ 6 часкастэнэКрас-но- (влак кид еовэн ваш лийыч. Тудо 

уфимюк олан тэатрыштыжэ Владмир . Вэрховно Сӧвэтын пэрвой Сэссийжын 
Иванович Шиходыров йолташ шкэн- итогшо нэргэн пэш раш, уҥлымаш 
жын избвратэльжэ-влак дэнэ ваш мут дэпэ оялэн пуо.

Шиходььров йолташ дэч вара изби- 
Шихадыров йолтагоььм погьгаышо- ратэль-Елак лэктын ойлышт. Мишин.

ЛИТВАЛАН УЛЬТИМАТУМ 
Польский войска-влак границыштэ

Литовский границым йарушитлышэ 
польский еалдатым литовский поли
цейский колышашлык ранитлэн. Лит-

Английский пэчатьын увэртарыма- 
жэ гыч, польский войска-влак литов
ский гранипышкэ толыныт. Грани-

иайымашын причиныжэ мошто? Куго нэ пэш чот крэдалмаш лийын. Мӓтэж- 
коллэктивнэ озанлык-влакын уело* ] яик-влакын чыла атакьпптымат рэе-

мучко 10 миллион гэктар нарэ ильэ. рышкыла) кодэн лэктыныт. Альканис I пидэнт утыр пӱеэм шога. Чыла ты 
Ты мартэ уждымо тыганьэ ончык гыч Морэльышкэ кайшэ корно ӱмбал- лийшэ пашам бэсяристрастнэ лончыл

лэкшашлан емэшаянэ комиссым ыш
таш Хитва- ойым пуэн ильэ. Польша 
тыдым шотыш налдэ кораҥдэн.

Литовский власть-влакын ыштымэ 
раеслэдованьэ дэнэ палэн налмэ: 
польский еалдатым ранитлымаш яо- 
граяичнэ линий дэч 17 мэтр кӧргыш- 
тӧ литовский тэрриторийыштыжэ ли- 
йын. Пичкэмышлан лийын кустарник 
шэҤгелнэ польский еалдат шогымым 
литовский полипэйский ужын кэртыи 
огыл. Литовский полипэйскийьш чар- 
яэ манын трэбытлымыжлал польский 
еалдат тудын ва-шэшылю лӱйэя. Ту
нам литовский полипэйский кустар
ник могырышкыла лӱйэн.

17 мартыштэ польский правитэль-

виижэ-влан тыганьэ: кэрэк могань, 
агрономичэский, йӧнымат произвол* 
етвыш пэш вашкэ пурташ нуно 
йӧным пуат. йэдиноличник-крэстьйа- 
нин науко дэнэ мунар гынат пай- 
даланэн ыш кэрт, тудын откры- 
тийжэ-влакым шкэкжын тыгыдэ 
озанлыкыштыжэ кучылт ыш кэрт. 
Колхозник-крэстьйанин пэрвой ошкьш 
гычак науко дэнэ кэлшаш тӱҥальэ 
да науко— чын совэт науио проиэ* 
еодетво дэнэ кэлшаш тӱҥальэ. Йаро* 
визацым пэш вашкэ пуртымашын 
пэрвой причиныжэ тыштэ улэш.

Тугэ гынат, адак ик причина, эн 
тӱҥ причина уло— йаровизацэ шур- 
Ио лэктышым кэнэта кугэмда.

4. «СОЦИАЛИЗМ КОРНО».

публикан войека-влак чактарэныт.
18 мартыштэ Бэрхэ ваправдэньэ 

дэнэ иӓтэжник-влакын развэдыва- 
тэльнэ пэль дэнэ ыштымэ жк мунар 
атакыштым рэспубликднэц-влак чак- 
тарэныт.

МАТЭЖНИК-ВЛАКЛАН ОРУЖИЙ
«Стар» лӱман аяглийский газэтын 

увартарымыжэ гыч яалэ. Пытартыш 
кок арньаштэ Германий дэя Италий 
Франколан оружийым ты мартэ кол- 
тымо дэч йатыр шукырак колтея шо- 
гат. Матэжник-влаклан войскам кол- 
таш Гамбургышто вич пароходым 
войэннэ транспортыш еавырымэ. Эр- , ,
тышэ арньаштэ 11 гэрманский паро- етвэ *атыр трэбованье дэнэ Литвалан 
ход войеянэ грузым Гамбург гычын | ультиматумым шындэн. Ультимату- 
Испаяийыш -наҥгайэн. ‘ мын ерОкшо 48 час.

дат, бронэчасть-влак да авиапэ толын. 
Польский трэбованьэ-влак шуктал- 
тын огыт лий гыя, нуяо Литвая ето- 
лицышкыжэ— Каунас олашке яаету- 
патлаш йамдэ улыт.

Польшыя олалаштыжэ аятилитов- 
екий митинг-влак ертаралтыт. При
каз почэш эртарымэ ты шовинисти
ческий митинг-влак Литвам вигак 
шкэ кидышкэ овалтэн налаш требыт- 
лат. Тыдын дэнэ польский войэнщи- 
нэ Восточный Йевропышто импэриа- 
листичэский еӧй дэч ожео атмоефэ- 
рым ыштынэжэ.

Шола французский печать тыгэ 
чотла: Польшышто антилитовский 
кампаньэ Гэрманийыя шинчэн, кӧнэн 
шогымыжо дэнэ эртаралтеш. Герма
ний «Польшылан Литвам шкэ кидыш- 
кыжэ овалтэн налмылю годым полы- 
лым пуаш» мутым пуа.

? Иностранна пачать 
Литвинов йолташын 
наласымыжэ нэргэн
Литвинов йолташыя калаеым-ыж  ̂

тыныслыкым йӧратыше чыла эллаш- 
тат куго иитэросым тарватыш.

Чыла ааглийсясий газэт-влак Литви
нов йолташын каласымыжым публи- 
коватаэяыт. Парламент члэн-влакык 
тӱрлӧ группыштыя заседальыштышт 
Литвинов йолтаягыи каласымыжьш 
(заӓавлэньыжым) кумдая каҥашэныт. 
Тудым парламэнтын йатыр членжэ- 
влак одобритлэныт. Парламентын 
чланжэ Артур Гэвдэрсоя тыгэ кала- 
еэн: «Агрэесор--влакыя дэйствийыш- 
тым ограяичитлышашлан тыныслыкым 

йӧратыягэ чыя-а эл-влакын коллэктив- 
нэ мэрым приишматлымьиптым вигак 
кӱлэшэш чотлэм- Сандэнэ мый Литви- 
яовын каласымыжьм еаламлэм».

* • *

США конгрэсеьш члэнжэ ’  Скотт, 
Литвинов йолташын каласьвмыжым 
комментироватлэн, тыгэ калаеэн: 
«Литвиновьш ойлымаштылсэ пэш еай 
идай калаоалтьш. Мый, Литвияовьш 
прэдлольэньыжым илышьип пуртымаш- 
тэ мемяан правитэльствэ уло кӧргӧ- 
чонжо дэнэ участвоватла маныя, иша- 
иэм».

• * *

Чыла швэдмьий гаэет-влак Литви
нов Йолташын калаеымыжым койшаш 
вэреш публиковатлат. Газэт-влак ты- 
гэ яалэмдат: тыныелыкым аралаш 
пюяышо эл-влакын коифэрэнцыштым 
ӱжмӧ инициативьш Совет Ушэм шкэ- 
ӱмбакыжэ налеш.

• • •

Чыла фраадузсквй газэт-влакат' 
Литвинов йолташыш шюстрашэ кор- 
рэспоидант -  влаклӧи калаеымыжым 
публиковатлат да ты выступлэньын 

куго мэждуяародяо эначэньан улмы- 
жым палэщат. Газэт-влак, Совэт 
Ушэм агрэсеийын политикыжэ ваяг 
тафэш выетупатла да мэждународно' 
конфэрэнцым ӱжаш ойым пуа, манын 

палэмдат. «Йуманитэ» гаеегыштэ 
Пэри тыгэ ишанен калаеа: «Лэтвияо- 
вын прэдложэньышкыжэ французский 
правитэльствэ пэрво! ушна».* * *

Чыла чэхословацкнй газэт - влак 
Литвинов йолташыя каласымыжым эн 
койшаш вэрэш публиковатлат. Пра- 
ыитэльствэниэ дэн велитичэсюий круг— 
влак да пӱтыяь чэхесловапкий обшэ- 
ствэняость Литвияев йолташын кала- 
еымыжым пэшак кумыльппт шуыя 
ваш лийьшыт.

*■ * *
Иеяаязвйыштэ коммуниотичэсшй 

партийыи органжэ «Фрэнтэ рохо» га- 
зэт Литвинов нолташьш калаеымыжэ 
лӱмэш оэрыме ончыл етатьйапгшжэ 
тыгэ калаеа:

«Тӱнчамбал коняэртыштэ йэдин- 
етвэянэ элын куатлэ да раш йӱкшӧ' 
шэргылтэш. Ты ел дэмократий дэн 
тынысльвкым чыялэяак аралэя шога 
да фашистский бандит-влак вашта- 
рэш шкэяжыя куатшым шогалта. 

СОР Ушэм тыныелыкым да пӱтынь 
адэме тукымым аралымэ шкэнжьш 
политикыжым оячыктэя шогышо пэҥ- 
гыда энергийжэ дэнэ вэо дэржавэ- 
влаклан корным оячыкта. Ты корно 
дане каймэ годым, пӱтьшь тӱнчаш 
тулым пыжыкташ шонышо-влакым, 
Австрииым шолыштпю да Испании 
дэн Китайышкэ шэҥын пурышо-влак- 
ым паралиэоватлаш лийэш».

Туга® рэспубликан Иепанийын мо- 
ло гаштшэ-влакат ССР Упюмын ты- 
нышлк вэрч тыршымыжэ нергэк 
еэрат,

Рвэзэ еӱрэтлышэ
Шуадэ мучаш йал еовэтыее Орйаг 

йалышта 13 ийаш Пакийэв Биктимир 
пэш оай еӱрэтла. Кизыт тудо 15Ф' 
нарэ еӱрэтым еӱретлэн. *

Гайнийэв.
Башкирий. 1

Вр. и. о. ответственного редантора 
А. ЧЕГАЕВ.
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