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Комун КОРНО
ВКП(б) Машкав РаЁкомыя да РИК-ын оргавж» 
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Адрес: БАССР, 
дер.. Мишкино.

БашЦИК-ын сэссийжэ 1936 ий 
20-шо мартыш кусаралтын

Вэржаштв пюшык агалан 
йамдылалтмаш, чодра йам* 
дылм ш да шупшыктыиаш. 
глубианый пуакт-влгк гыч 
шуоно шупшыктымаш да 
« о т  хоз~олит кампаньч

влак пушкыДыи вршмым 
ушыш вадын ВашЦИК-ын 
аравИднуижо оэссвй ао* 
гымашым 1936 ий мартыа 
20 жо куоараш пуичаты к  
лусто. Б ш  ТАСС.

Всэбашнирсний ноннурсыш ушнымо да 
районышто йал совэт-влак конкурс 

увэртарымэ нэргэн
Мишкан РИК празиднумын 1936 ий, 26 фэвральыштэ лукмо пунчалжэ

Горький лӱмэш колхоз, Ново-Аннсвсв район, хата-лабо- 
раториРжэ шошым вӱдымашлан вийын йамдылалтвш.

Хата-лабораторийышт» колхозыоо опӹтник-вдак дэн» 
шурво лактыш вӧлталмэ йодыш-влав нэргэн каҥаш
эртаралтэш.

1986 иЙыштэ социалист 
таҥас—ковкурсиш ушны 
шо Й&1 совэт^вдав шуко 
участк» йал оэанцыв па- 
ша-влакӹштв вуго ончык 
каЙмашаш шуыч.

Кочкурс ерт^рамэ дэчва* 
ра Йад соввт-влакын па- 
шашт сайвм», игштыдзме 
да партий политикым иды- 
шыш пуртымашта, ӓал со- 
вэт-влакын рольӹшт вуш 
ко.

Конвурсым ертарӹмэ дэн 
чыда школлаштат жапшэ 
дэн туивмаш тӱҥал^ьыч. 
Корно ыштымаш пя * н жа- 
пыштыжв да садыгав во 
гьы к ӧрчыктарымаш кугы 
жаиыш плаиат угыж  д*н» 
твиалтэ.

Иал совэт-влавын сэя- 
дайышт кушко, сэвциӓ 
члэиышт шукэив да сэх- 
ций влакыи масса вокла 
пгшашт шуко сайвмэ.

1935 ийыштэ поена паша 
вл*к дэив вонкурс эртарьг 
маш ре&ульт&тйшв ойлыа;- 
шым ушыш валын, 1936 ий 
—етахачовла паша ышты- 
маш ийыштв социалист Уа 
ҥасыиашым. едакат кумц-а 
шаршншлан Мишкан РИК-н 
прЕЗВдиумжо пуичадэш:

1. ССР Ушэм Ц И Кы н  
1938 иЙыщтэ йал еовэт 
впаи иомиӱрс увэртар 
машмэ уш игш  да райо 
иыш то тыгай социалист 
строитэльствыштэ паша 
влаи дэи Йал совэт влаи  
иоииурсым увэртараш:

а) февраль дэи нойабр 
тылыэыштэ кӱкшо шурио 
лэктыш в?рч вучэдалиаш 
йал еовэт-влдк конкурс.

б) март ден дэхаб? тылы 
вӹштв ВОЛХОЗД *ШТ9, колхоз- 
вик-влак, социалист во-

гэн лукмо пуичалмутым 
шукгаш вэрч кучвдчлмаш, 
лудмо пӧрт, бяблиотэк-вла- 
кым еаЁвмдымаш, вуво 
влав еигышыв газет, жур 
нал валмашым шукташ, да 
йал еовэтвлавын пашаш 
тымг образцово, культурно 
шындаш вэрч вучэдалмаш 
йал еоввт-влак вонвурс 
2.К шкурсым вуйлатышаш 

лан РИК прэзидиуи пэл и 
конкурс комиеым организо- 
еатьлыш. Комис вуйлаты 
шылан РИК вуйлатышэ 
Стулэй йолташым, кохисв 
члвнышт: Р-ЯЗО гыч Бай- 
мвтов^м, РОНО Сагадэйэ- 
вым, РайЗО аграном Гэрэ- 
йэвчм, ВКЩб) райком гыч 
Музиповмм, ВЛКСМ рай 
ком гыч Шумаковым, „Кз 
муа Корно* гаеэт рэдл* ц^ 
гыч Прокопьевым да РИК 
гыч йаныбайав йолташ-вла 
кым ойираш.

3. РИК-ын отдвдышт-влак 
дэн пыряьа ( м о г ӓ й  паш» 
влак дэн конкурсы» уь^р 
т Р 'Л Т Ы Б )  козкурс ЕОУНСЭ, 
конкурс эртар штан кон 
крэтлэ ПЛЕНУМ ыштэн важ 
нэ йаЛ еовэтлаш, секций 
влаклан вузэ пипам орга- 
низозатьлаш р*ш ончык 
твн 1936 ий 27 февраль 
мартэ колташ Еӱ втлш.

4 Ч^л* йӓл «еоввт-влак 
лан ты пунчалмутым и л 
шынак й*л о вэ т  птэну- 
мэш, еэкциӓ-вла* еюэда- 
вьэш, колювник-влак чу 
мыр иогыньмаш-влакеш лон 
чылын, птэиум, з»сэданьэ 
альэ колхозник- в л а в  
ч у м ы р  погыиымш- 
ы н пунчадмутыштыжо 
могай папч-вл^к д»н кон 
вурсыш ушны*ыжым раш 
овчактыман, Тыдии дэн 
Пырльа вонкурсышто ыш-

пашам отлично шуктымо дэч
поена моао пашаштат еай 
ончыктымаш-влак лийман.

Конкурсыщ ушнэн, па
шам ечй шуктышо-влакым 
премуроватьлӹшашдан кон
курс вомисылан прэмий 
фондым оргяниаоватьлаш 
3 тӱжэм тёҥгэ овсам муаш 
кӱшташ.

7. Коивурсын, конкурсыш 
ушнышо-влакын пашаштым 
прам й учотыш налӹн шо- 
гӓш да кажнэ тылӹзэго ков 
кана (1-жэ, 15 жо) кон- 
курсын итогюо нэргэи ин- 
ф >рм?цым пу*н  шогаш йал 
еовэт вуйлатышэ дав йал 
совет секретер влакым обӓ* 
затьааш.

8 Конвурсан шуктаят- 
^ыжчм „Комун Корно* га- 
зэтэш кӱрылтдв еэрен шо- 
гаш рэдаксылан кӱшташ.

РИК вуйаатыше СТУЛЭИ 
РИК секрет. ИАНЫБАИЭВ
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Кузэ мый шун пӧртым ыштышым
| . Б о л ь ш э в и н *  н о л х о з  ч л э и  И а ш н у з н н  И о ш к а н  е э р ы ш ы ж э

льык ӧрчыктариӓш (вольыв | таш ончактымо паша-вла- 
брчыктармаш вугыжаныш кым еай шуктышашлаи й*л 
планыи темымаш, рввве во-|совет дэн йал еовэт, кол- 
льыкым еаклзв вольыв вуй! хоз ден колхое, бригадэ 
чотам артврчш, вуго поро-!д*н бригаде да йал совет 
тан вольыв ӧрчыктармашым'св&цай в»ав коклвште ео- 
шараш, тэлылав вольыклш циялает таҥасымашым кум- 
шовшо вича влак ыштӹмаш д*н шяраш к^ӱшташ. 
ВОЛЬЫВЫН ПрОДуКТО п у и а - 1 6. И ' Л  Сг>ВЭТВЛаКЛ8В  
шыжым ш рымэ да к у гы - ' увэртараш: водшо иймеэ
жанышлаЕ; -геыл, меж, шӧр 
пумашым еровыштыжо те- 
мыиаш) йад еовэт-влак 
воввуре.

в) апрель дэн иойабр ты- 
дазв, колхоз йалым вуль* 
тураҥдаш вэрч кучэдядиаш, 
у  ш к о л - в д р К  ыштымаш, 
Ш В 0Л ’ ВД8В ӧдмыктымаш, д а  
тудым еай врэн куЧымяш, 
1936 37 тунвммэ ийлан жа- 
П ӹ ш т ы ж в  йамдылалтмаш, 
грамотдымо двв шагал гра 
МОТйя-эявк тужяктимо нер*

евиывак еай йал совет, йал 
еовэт вуйлатышэ, евкций- 
ыштэ ыштышв активист 
да дэпутат группо влакым 
пр*мироватьл*ш ССР Ушвм 
Ц И К  - ын

КОНКУРСЫШ САИЫН 
УШНЫШО-ВЛАК 

ПРЭМИИЫМ НАЛЬЫЧ
1935 ийышТэ эртарымэ 

совет влзв кэнкуре-таҥасы 
машкэ ечйын ушнвн куго 
оичыж каймяп-влакыт шу- 
т т  й 1Л еов^т-влаклан Б *ш 
ДИ К премийым пу»н.

Мяшкан район, К?го 1Ш 
дв Йал еовэт 1935 36 шо 
тунэммв ийлан йямдилалт- 
чаште Пошкарт рэспубтик 
ыште оачыл вэпым н»лан. 
Сӓядзн^ БашЦИК тудым 
1000 теҥге оке* дэие прэ- 
мирочатьлыш. Ты йэл еовэ 
так Нуригдивовым 200 тэҥ 
гв океа д»н премировать- 
дыш.

Тыдын д^н пырльак й»л 
еовэтым культур ныш еаву 
рышо йал еовэт вуйлатышэ 
да йал еовэт секретар влак 
даи премий г т л т ы н .  Миш 
Кан район, Куго С^каз ч 
йа* еовэт еакрьтчр Пово- 
марӧв йолташым да Н ка- 
рӓк йчл еовчт еэкретар 
Р сс»дников йодтяшым йэ- 
ҥышг вуйеш ЮО теҥге ок- 
ед, дэнэ прэмирочять-ыш.

Й ^ Н Ы Б А И Э В .

Пионьэр-влам полшат
Тыибай П»лэ Кыдадаш 

еиетышгыжэ щнол пэтэнее пиовьэр от- 
400000 теҥгв оксаойырымо. рӓд да 5 ше гл-сыштэ ту.

6 Район КОНКурСЫШ ТО ИЭМШЭ рВ ввв-В Л иВ  ЫШКЭ 
ончыл верым валшэ йял иницативышт дэнэ „А8ин“ 
еовэт-влак облаетнв конкур колхоеын озым пасуешчжв 
еыш колташышталтыт. ,4 гектар кумдывэл лумым 

Обяаетнэ конкурсыш вучышт да ад«к ломыжым 
волташ ыштымв йал совет погышт.
81яв« коикуроаш ущнымо! СЭРГЭЙЫН

! Мый, Мишаан йад еовэт 
,.Большгвик“ колхоз член 
й<шкузин Йашка, Омск 
ола воктэн чойын ворныш- 
то ыштымвм годым, ваш 
(гӧрвм^ дэн ш ун пӧртым 
ӹштымыи ужын толынам 
илье. Кодшо ий кеҥэжым, 
кашын дишэтржым 50 сан 
тимвтр вумдык ден пӱчкэ- 
ден, „Большевик* колхо- 
зеш, ик ^ҥгайжэ 4 мэтр, 
вес иҥгайже 4 мэтрат пэлэ 
кумдыкан д^ етвнажэ 711 
езнтиметр кужгытан шуНч, 
оӧртам ыштышым.

Пушэнгэ улажат тӧрза 
пурые, опеа еурые, ава

каштадан да стена- влак 
ӱибчлан ив рӓт дэн гӹна 
пышташ вӱлэш. Поталав- 
пшм чытыр девв зодат.

Пӧрт ышташ улыжат, оҥа* 
лав, тӧреа йанда налаш да 
аштыкташ чыдажэ 104 тэҥ- 
ге раеходым велв вучы- 
шым.

Пӧртым тӱжвачат, кӧр* 
гыжымат ош шун дэн од- 
емдэнам, да ӱдрауӓшвм 
дэн локтын 12 кечыштв 
ыштВн пытарӓшна.

Ш уя дэн ыштымэ пӧрт 
пождр деч лӱдмашав огыл 
да раеходшат шуво ов 
лев.

Физкультур 
круж ок пашам 

еай ышта
М иш к*н Кыдалаш Школ 

вэд^н физкультур пашалан 
туаеммэ вружок уло, Кру- 
жокышто чылажв 48 ту- 
нвыш» член лейын  шога.

Ф изкультур кр у ж о < па- 
шижиы еяй ыштымв почеш 
23 йэҥ нБ*дь Готов к Т ру
ду и Обороне** (БГТО) 
значок налаш йамдылал
ТЫНУТ.

Кружокышто тунэмшэ 
ырвэзэ влак кум гана чод- 
рашкв да п еушко чумыр 
ген йечв дэн кошташ дэк 
тыч.

Кружовышто 13 пар йэ- 
чв, 6 пар коньки да тулеч 
#оло физхулыур ӱзгӓр- 
влек улыт.

Майданов

53 ийаш Иаидыбай д м  
Маиьа примэр лийиаи

„Щамгр* колхое члвнг— 
53 ийаШ Й1ВСИТ0В Ианды* 
бай ден Мишинькина Маньа 
чодра йаидылмАШТЭ пашам 
Ч5?слын ыштат. Иандыбчйэ 
кугызачан чодра п*шаш 
к^йаш н»рац пуалгын огыд 
ильв гын т, шкэ рэзалак- 
шэ ден мийен 45 кубометр 
чодр «м пӱчкын тольо. Ма
ши ькина Мчньа 25 кубо- 
иегр пӱчшчш охмеш, 37 
кубометрым пӱчкӧ.

Чодра йамдылиаштэ па- 
шчм чэелын да етахановаа 
т ш а  ыштышэ-вдяк моло 
колхое член-влаклан при
мер лиймин СА.ИРАНОВ
1400 тэҥгэм модыи налын

Пӱрӧ Рай ОСО Авичхим 
инегруктыр Алфчров оео- 
авняхииын индешымышв 
ло "ервй билетеиэ дэн 1400 
тэҥгв океам мОдын налав. 

Баш, ТА.С.С.
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У  ПРИНЦИП ДЭНЭ Ы Ш Т Ы М Э  МАРИЙ  
А Л Ф А В И Т

(Проф. Яковлэв, Мухин, Капитонов разра
боткам ыштэныт)

1 Марий алфавит дьн руш 
едфавит л ы ш в у д ь ш » чо- 
тышто марий алфавитыш- 
кэ 4 буква пурталтэш: 
„Е а—„Йэ", „э* олмэш: 
»ЯИ— „Йа“ , „а* олмэш. 
*Ю “—„И у 1*, „ у “ олмэш 
„Щ “— „Ш “ олмвш (совэ 
тиам мутышто. адек фа 

милийыштв).
2. С жео к у м б у к в а  „ Ф “ , Х “ 

„Ц  иурыкым марий ал- 
фавитышкв налаш.

3* Курйк марий дев Олык 
эрвэл марий а!ф!вяг ик 
тӱрлӧ лийэш:

Олык-ррвэл мэрий алфавит
35 буквйН, Курык ыарий 
алфавит 36 буквар (туш- 
ко „Ы и буква йэшарал- 
тэш). Буква радам тыгай 
шот дэнэ кайа:
А», Ӓӓ, Бб, Вв Гг, Дд, Ее. 
Ж ж, Зя, Ии, И *, К«, Лт, 
Мм, На, Ҥ и, Оо, ӦӦ, Па 
Рр, Се, Тт, Уу, ӱ ӱ  фф 
Хх, Цц, Чч, Ш ш, Щец, 
Ы а, Ыы, Ьь, Эа, Юю,Яя. 
Чылаж» 36 гуква.

„Е и буква, руш орфогра
4. фей еэмын, тыгай чотыш 

ю  еэрумв.
б) „Иэ* олмрш (ер, е^ыш 
каем, мием, Егоров, Еая- 
еэй, Андреев); 
б) „Иэ*4 олмвш (пионер, 
кине, кивелам, кивел, ве 
мыр. билет)

,Э* олмвш пич й ӱк !

льо, шӱльо когыльо).
Палемдыш: Иатэрнацио- 

нал дзи советизм мутбшто 
„ЬО 0 “ руш орфэгр; фий 
еэмын „е“ дэвэ еэралтэш 
(слет, ечмолет, отче” , за
чет, почет, учет).

8. Иӓ, Иӧ, Иӱ, Иы. ьы со 
четавие—кӱлвш. буква
У К Э Д Э Н Э Т О Ш Т О  СЭМЫН“ К
водэш (Еӓ, Йӓрйэм, йӧн 

йӧра, йӱла, йӱв, йыр, йыл, 
йыряҥ, кольнм, тольым, 
кинальым).

9. Пушкыд*>мдуш пал'» ь 
йоҥ йӱв Е, И К), Ӓ Я, 7  
буква ончылно огэш еэ- 
р*лт (Ленин паонер, те 
традь, дэкабрь, Стализ, 
Калинин, книга, бяю^инг 
бюлле^евь, октябр, Кос 
тя, кӓӓза, кузо пӱео тӱ 
со).

10. Кок точкан знак ӓ ӧ ӱ ,  
буква ӱАвбалйн йӧрвой 
пушкыдо йоҥ йӱктан 
гына шывдалгэш, моло 
шеҥгвл пушкыдо йоҥ йӱв 
лан шындымэ огэш кӱл 
(шӱша, нӧлаш, яӧшмо, 
лӱшка, шӱро, шӱ льо, кӱв 
шо, мӱндырно); лудмо го

д у м  пушвыдын лудыттэш 
Т&гай с*рыш пэчэтлы 
машт», езрымагатэ эксҥо 
мийым пуа.
Марий Научно Неледова-

К ) и» ^  — — - — “ “  » •» I
буквапочэш (совет, га-! тэльскнй йнстигуш нйыл 
зет, вер, мел, мелак, ан

. кет,, адрез, сем, сер, ее- 
рем, Сергей, шедра).

§. „Э-* бувва тыгай шотыш 
то кодэш:
а) мут дэн ею г тӱҥал 
маштэ (эм, эр, эртэ, вр- 
ла, эковом, экрян, »ко 
порт, поэт, прозкт, Оӱэн, 
аэроплан);
б) пэҥгыдэ пич йук Л,
Н, Т, Д, буква почэш 
(хэм, тэр, нэр, нэлам, 
моштэм, пкштэм, ЛЭК- 
т^ш, дэнэ, дэрч).

6. ,.Ю* дэн „Я гы гӓ й  шо
ТЫШТО с э р Ы к Э .
а) .Иа Й уи олмэш (Ят 
янда, явдяр, яазма, ян 
вар, Яравст, юж, южо, 
южла, юяегата, юбилэй 
Юмаков),
б) „ьа ьуиолмвш—пич йӱк 
буква почэш (парня, пыр 
ня, турвя, коля, пуля 
Тюрин, Те юрев, Блюхер)

7. „ИО Ь 0 “ тошто еэмынак 
кодэш (йол, йот, йолко, 
йомак, шольо, тольо, шу-

м 1 двн литэратур паш* 
вуйлаты ш э -И . К А П И 

ТОНОВ.
РЭДАКЦЭ дэч :' Лоячылын, 
каҥашылаш чот д?нэ пур- 
талтэш.

*  .1:*Марий Научно Ислэдо- 
ватэльсвий Инс игутын мы 
л*на колтымо еэрыш аочэш 
„У  привдип дэнэ ыштымэ 
марий алфавит** еэрышым 
газэтэш пачэтлэн ты нэргэн 
вэрлаштэ каҥашымашым эр- 
т а р ч щ  йодына Ты пашаш- 
тэ Институтл^н йал туныв- 
тышо-влак, НСШ да СШ 
НЭДАГОГ-Влак куго пелашым 
пуэн кэртӹт.

Сандэнэ ты пашам вэр 
лаштэ тэкшырмэ почеш 
у принцип дэн ӹштымэ 
марий алфавит нэргэн прэд- 
ложэньым (ойым) „КОмув 
Корно* газэт рэдакеыш кол* 
таш йодына.

Чодра планым кӱрылмылан 2 ий
„Шемэр" колхоз члэн 

Зайнитдинов Василий дэн 
Микишкин В&ська 1936 ий 
пумо чодра йамдылымаш 
планвм темаш вэрч кучэ- 
далшаш годым, колхоз пра- 
влэн ала мунар гана чодра 
ышташ кайаш иарӓтым пуо 
гынат, ышт кайэ. Колхоз 
маоез кокдаштэ агитацым

Кнага да еэрымэ ӱзгӓр-влаЪ 
ужалымэ нэргэн

,Щколлашт! тунэмшг-в^ак 
лан кӱлэш ӱэгйрым Рай- 
аотрвбсойуз коч ужалаш 
тӱҥалаш—манын Совнар
ком дан ВКП(б) Рӱдӧ коми 
тэт 1935 ий 14—-Шэ еэнтьа- 
брэш пунчалнм луктыч.

Ты пунчалым илышыш 
пурталтмыжым ончвна гын, 
тыштэ альэ пэш куго еиты- 
дымаш-вла* ую , да ты еи- 
тыдымашым мэмнан р а й о н -  
ышто Райпотр!беойуе гыч 
тӱҥалын йалпо-влак м я р т э а т  
торлатмэнэрган тырошм 
укэ Ужалымэ пашзштэ еи* 
тыдымаш влакым пытары 
маштэ ужалышэ оргавнза- 
ц э в т е к  д а  Пфтийи®, ком
сомол, моло тӱрлӧ оргзни
з  цэ мо^ырым да к у м д а  
маееэ могырымат контроль 
пушккдын шындалтин.

Муглан т ӹ г а й  фгкт- 
влакым налйоа. Район рӱды- 
птӧ  улшо культмаг ышкэ 
п*шашым альэ у корнаш 
тошкалтарэн огыл. Культ 
магазаеыштэ улшо кнага- 
влакын шукыжо гошто 19301 актив 
нй мартэ лэкшэ-влак^-тыдим |

ва*шэ укэ. У  кн га-влак, 
ш оллпит» тунэмаш кӱ- 
дэш учэбник ВЛӒК еитышыв 
огэш кондалт. У  кнага 
мут гычТишинын „Эрд$н*“ 
кнагажэ иаетат ювд^лтын 
огыл.

Фэвральын 14—жэ культ- 
маг тэтрӓдь влак ужзлы- 
машым почо, Тыштыжат 
рат укэ, чэрэг дэн шогы- 
маш да тулэч молыжат 
шуко лийэ.

Ш уко  йалПО влакышкэ 
тэтрадь, кар»нд<ш, ручка- 
влак шукталтын огыл—ту 
нэмшэ влак еэрымэ ӱзгӓр 
влавым налаш йӱдыгэн 
воттыт.

Йзэ ырвэзэ'влаклан кӱ* 
лэш кнагам нигушэч налаш 
^птранэт.

Культур — тавар - вляк 
ужалымаш шшам партий 
да правитэльствэ вӱштымӦ 
гэй ышташ. эн онч^чак 
Райпотр беойуз, ^алПО— 
пашайэҥ влеклан пижман 
да тидлан эн ончычак Йал 

полшаш тиймш. 
„ШАРАНОКЙЙ*----♦♦♦♦♦♦----

Вильдан етахановэц лӱмым 
нумалэш 1

4 0 0  труд^дэньым ыштат»,! дылалтмаштэ, тэрые лук-, 
чывлэнак п а ш а м  ега-(маштэ да тулач моло па-1

ш^штат кэчаш нормым 150 
процэнтыш тэмэн ӹштд. 
Вильданун еай ыштымыж 
цочэш бригадыштӹзгэ рэ- 
монт качэетвэ текшырал-! 
тын, агройӧлӹмат илӹшыш 
прамай пуртат.

Колхозышто, Воьд.ан йал 
озанлык п ш ан стаханО 
вэцшэ лӱмым нумалэш

ханокха ыШтӹмэ почэш вэлз
ЛИЙ 'Ш .

Фоунвэлӱмэш колюзЗ 
шо бригадын кччвс'вэине- 
п ктыржэ Бикбулатов 
Вильдам кок ий годсэх 
колхозышто пашам утар- 
лын ышта. Тэнэйэ Вильдан 
400 трудодэньым ыштэн на- 
лын.

Кызӹт шошым а: алан й гм- Шаниров Рахим

РОДО ШОЧШЫЛЫКДЗН ТАВАРЫМ КУЛЬТУРНО
ЧОДРА ЙАМДЫЛМЗ

плАным к Ур л ы т
ОГЫТ УЖАЛЭ

Райлят ЭД 6.

шаркалэн коштыч.
Ты пӓшэм Мишкаи район 

кадык еут тэкшырэн надын, 
Зяйнитдинов В хеилийӹм 
кок ийлан тӱрмаш пэты 
раш, Микишкии Васькам 
ик ийлан вийыт паша ыш- 
т»ш пунчальэ.

ШАИАХМЭТОВ

Типография

Чорай йалпон Тӧргымдыр 
; йалпо отдэлэньыштыжэ та- 
| вар культурно ок ужалалг. 
'Л швышгэ шыгыр Тавар- 
<вл*кэш шӱк, пурак шин- 
}чын. Кочмо наста—шэкар, 

чара. Вуйлатыш»-^л*к, ышкэ. камф^т влак, шӧачал туш* 
влак чодра йамдылмэ пла-1ТЗк карёчэм пэчкэ шинча. 
ным кӱрлаш полшат, еӓды

Ардаш йал еовэт Лэпхш 
каа йалын отвэт члэнжэ Ма 
найвв Мадйар ышкэ кува* 
жым, акажым, родо шоч 
шыжым чодраш кайма гыч

тишин н.
Мыйӹн элэм 

ӱдырышт-нэргэн
Чурийэт кӱйшӧ олма гай 
Шинча шэмэт шоатырын,
Капэт нӧргӧ пӱнчӧ гаЙ 
Иӱкэт еарэ шӱшпӱкын.
Гӱжлэн толшо элнан оэмж? 
Тыйын мотор йӱкыштэт,
Рӱжгэн тодшо пашажэ 
Тыйын рвэзэ кидыштэт.
Паравозгай чымалт кайшэ 
Мэмнан паша пэлэд&ш.
У заманым кидыш налшэ 
Парашут дэн волалэш.
Парашут дэн кӱшыч вола 
Мэмнан йалын ӱдӱржӧ,
Парашут дэн кӱшыч вола 
Колхозникнан шочшыжо.
Эй, шокталтэ, у еэмэтым 
Латкок баеан музикан,
Колто шокшо еай еаламым 
Л э н ен  партий ониалаи.
Парашут Дэн волшым ужӱа 
Вакш агурео кол модаш,
Могай йамлэ илыш тольтя 
Эрэ илмэ вэлэ шуэш.
Совэт элнан еаекан оатшэ 
Саскам колтэн ужарга,
Парашут дэи волшын чапшэ 
Тиетэ лнйын йошкарга.
Чурийэт кӱйшӧ олма гай 
Шинча шэмэт шоптырын,
Кааэт нӧргӧ пӱнчӧ гай,
Йӱкэт еарэ шӱшпӱкыа.
Йавдар мардэж почшым луяш* 
Пыл пыштылым куржыкта 
Тыйын йӱкэт шӱшпӱкын 
Мыйын йӱкэм ош йӱкчын.
Перашут дэн волмэт мӧнто 
Лаотчик ок лий шонэт мо? 
Иаллан иктэ лиймэ мӧҥгӧ 
Эшо (да) шуко ок лнй мо?

"тишин н-
Ш эшкэ

ланат в*т „Пахарь" колхоз- 
ын чодра йамдылмэ плаижэ 
п э л у ж э  вэлэ тэмын.

Й 1Л еовэт президиум чо- 
дра пашашкэ опортувиетла 
ончышо йзл еовэт члэн- 
влак дэч ваоз м уты м ш лш  
тийыш. И.И.

Киндэ да океа кунам 
шалаталтэш

,Ильич“ колхозышто, Чо- 
рай йал совет, колхозник 
влаклан доход пӧтмӧ нэр- 
гэн колхоз чӱмыр погыны- 
мяш йавварын 12—жо эр- 
таралтын гӹнат, киндэ да

Ужалышыжа шӧачал, кӓрӓ 
чэм виеымэ почэш еадэ 
кидшэ дэнак, мушдэ^азттэ 
шэкарым, камфэтым виса.

Иалысэ лапкэ-влак ончӹ- 
мо тылызыштэ тыгай еиты- 
дымашым Тӧргымдырыштӧ {}^я1*яы*чнВ0ЧМЭШК*' 
гына огыл, моло йалПО 
влакӹштат ужын.пытарымаи 

Ильайын.

—М од енов  чра еолыкэдым 
Пидат тый вуйэшэт?
Ала лавыра еолых 
Кэлша май .шонэт? 
—Ойлыштат шол лаваоа, 
Тыйын могай пашат?
Солык мушкаш 
ЯСапэм укэ, коаат?
— Шэшкэ, тыдыжым тый 
Арамэш ойлэт.
Тыгэ ойлэн шогымэшкэт, 
Муыш ильэ еолыкат.
--Айда кӱлдымашым 
Ит ойлышт малам,
ТыЙ гайэт кӱлэш маншыи 
Мый шуко ӱжынам’.
— Корнэтым ончо,
Шоҥго нӓкао!
Адак мутым’муын 
Мый дэнэм ойлае!
-Э х , шэшкэ,
Йылмэт гына улмаш пӱеӧ. 
Лийжз ильэ 
Йылмэт гайэ 
Пашагшэ пӱеӧ.
Чынжым ойлаш гын,
Чытэн кэртлэ пӧрдалын, 
Йэҥ огыд 
Чывэ воштылэш,
Чывэ!

Чывэ!
Вэт

Кэчывап кэчэ

Ик ушкал кок прэзан
Крыльэнко лӱмэш колхоз 

члэн Игашэв Йашкан уш- 
каджэ кок прэзым прэзылэн 
Прэзышт-влак ивтыжэ— 
ивтажэ 17—18 килограм 
лийыт, пэш койа улыт. 

Т угакарньаож яоКуго  — 
охеа колхозник влаклан та*1 Корэм рушын (Бл^говэшэн
чэ мартатшалаталтын огыл.

Колхозик-влакын йодма 
шыштым „Ильич* колхоз 
правлэчьэ дэн рэвиз комис 
куя ам ш укта  г ы е ? А. А.
Мишкинского РИК а

район) кок прэзым прэзы- 
лэн ильэ Ту прээылше 
ушкал Игашэв ужкалыи 
вӓэылж» дийэш.

Шумба.

Нэр йӱк дэчэ 
Пурак луктын малэт! 
Калаеэ,
Паша годым 
Пашаш дэктэ 
Кӧн малмыжэ’ уло 
Кэчыьӓл марта?
Молан лавыра еолыкым 
Пидынат тый вуйэшэт? 
Ала лавыра еолык 
Кэлша ман шонэт?
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