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ВК П( б )  О Б К О М Ы Ш Т О

Стэрлитамак, Абээлил да Мишкан 
район-влакыштэ партий пропагандэ

миймэ нэргэн \
Обкомын партий пропаган

да, агитацэ да печать па
ша п^лкажэ Стэрлитамак, 
Абзэлил да М и ш к а н  
р а й о н -  влакыштэ пар
тийна пропаганда миймым 
тэкшырыш. ВКП(б) Обком, 
тэкшырмашын итогшо нэ- 
г ы з о Ш  лукмо пунчалэшы- 
жэ, ты район - влакыштэ 
партучобо сзтьым комплэк- 
товатьлымашдунэмаш кошт 
шс-влакын шинчымашыш 
тым ушышналдэ эртаралтын 
пропагандист влак палэм- 
дч машым к^лэш сэмын эр- 
тарэн огыт ул да пропс- 
минар пашамат ситышын 
шындэн огыт ул, манын 
палдыртыш. Ты районласэ 
парткабинэт влак,кызыт мар 
тэ пропагандист влаклан, 
партучобо кружокышто ту 
нэмшэ влаклан полыш пу- 
маштэ рӱдо вэрым налын 
огыт шого да полышымат 
аламӓн пуэн шогат.

Кружок влаклан занӓтьым 
эртараш кӱлэш условий 
(пӧрт, туныкташ кӱлэш 
кнага, тулэч моло) влак 
ышталтын огыл. Кружок 
влакыш тунэмаш коштмаш, 
путыракшым • Абзэлил да 
Мишкан район влакыштэ 
пушкыдо. Пэрвичнэ парт- 
организацэ, ВКП(б) райком 
влак политик тунэммашым 
кУрылшо коммунист влак- 
лан пэҥгыдэ йӦным ыштэн 
огыт ул .

ВКП(б) Рӱдо Комитэт 
дэн Обком могырым, парт- 
учобым сэзонносыш шук- 
тыдымаш нэргэн шуко га- 
на шиждарышт гынат, он- 
чыктымо ик райкомжат, 
партучобым лушкыдэмды- 
мылан конкрэтлэ мэрым 
ыштэн огыт ул.ВКП(б) Рӱдӧ 
Комитэтын „Пропагандист 
влакын, лышыл жапыштэ 
ыштышаш пашашт^нэргэн 
лукмо пунчалжым, Ӱпӧ ола 
парторганизаца влакыштэ 
кузэ шукталтмэ нэргэн лук 
мо Обкомын рэшэньыжым 
партий чумь'р погыиымаш- 
тат, райком бӱроштат лон- 
чылалтын огыл.

Стэрлитамак, Абзалил да 
Мишкан районысо парт про 
паганда мийымашым;'Обком 
ситышыи огылэш чотлыш 
да ВКП(б) Стэрлитамак, 
Абзэлил, Мишкан райком 
влаклан парт кружок сэ- 
тьый ончэн лэктын, слуша
тель влакын шинчымашыш- 
тым ушь ш н а л ы н ,  

комплэктоватьлаш. Кажна 
кружоклан конкрэтлэ про

грамм дэн туныктышашлан 
калэндарнэ планым ышташ. 
Партий историй тунэммэ 
кружокысо шагал грамотан 
комунист влакым обшо об- 
разоватэльнэ школыш,шагал 
грамотан влакым туныкты- 
мо кружокыш кусараш да 
пушкыдын тунэмшэ кому- 
нист влакым политграмот 
тунэммэ кружокыш куса-‘ 
раш к у ш т ы ш .

ВКП(б) Абзэлил, Мишкан 
да Стэрлитамак райком 
сэкрэтар влаклан, чыла 
пропагандист влакым ыш  
каны ш т тэкшырэн лэкташ, 
пропагандистлан комунист» 
влак кокла гыч сай йамды-. 
лалтшыжым ончэн налын,! 
райком бӱрӧш поена, поена( 
пэҥгыдэмдаш обӓзатьлыш.'

Пропагандист глаклан 
езминарым организовать- 
лаш,а кушто организовать- 
лалтын_гын, нунын паШаш- 
тым еайэмдаш' Ты еэми- 
нар влакым чын корныш 
шогалтэн, пропагандист 
влакым кӱрылтда туныкты- 
мо школыш еавураш, рай
ком влаклан кӱшталтын. 
Пропсэминар влакым вуйла 
тэн июгаш, райком еэкрэ- 
тар, культпроп вуйлатышэ, 
а еовхозлаштэ, совхоз по
литотдел начальник влак- 
лан кӱшталтэш. Юнчыкэш 
пропсэминар вуйлатышэ 
влакым йамдылшашлан, па
ша ыштэн кэртшашлык про 
пагандист влак кокла гыч 
пропсэминар вуйлатышэ; 
олмэштышэ влак группым 
ыштымашым практиковать-: 
лаш обком рэкомэндо- 
ватьла.

Пропагандист, районыео 
партийна, комсомол актив 
влаклан да партий политик 
тунэммэ кружок ышто ту- 
нэмша влаклан таорий да 
мэтодичэскэ полыш пумаш 
тэ парткабинэтвлакым рӰдӧ 
вэрым налын шогымашкэ 
шукташ, Обком райком еэк 
рэтар влаклан кӱштыш. 
Парткабинэт влакым моло 
кӱлэшлан пайдаланымаш 
(Парткабинэтэш ликпунк- 
тым почмаш, погынымаш, 
заеэданьэ влак эртарымаш 
т. моло), да еадыгак проп- 
еэминар вуйлатышэ влакым 
тӱрлӧ кампаньэ паша дэн 
уполномочэн ыштэн колты 
машым, Обком катэгори- 
ческэ чарыш.

Кружокышто тун ыкты- 
маш миймым систэматичэс- 
кэ тэкшырэн шогэн да 
кажнэ тунэмшын кузэ ту- 
наммыжым палэн шогаш.

Кружокыш тунэмаш кошт- 
шо влакым точно учотыш 
налын, нунын да пропаган
дист влак коклаштэ пэҥ- 
гыда большэвик дисципли- 
ным к о д а ш .  Кӧгына тунэм- 
машым кӱрл эш, пэҥгыдэ 
мэрым ышташ.

Партучобо эртарымэ го- 
дым, тунэммашын качэчст- 
выжым нӧлталмашкэ, поли
тик шижмашым да еодэр- 
жаньышкыжэ, Обком рай
ком, пропагандист влаклан 
поена шонымашым ушаш 
кӱшта. Обком райком-влак- 
лан ВКП(б) Рӱдӧ Комитэ- 
тышч „Партий историй ту- 
нэммэ кружоклаштэ тунэм- 
мым еайынрак шинчышаш- 
лан да пэҥгыдэмдашлан 
партий историйын кажна 
раздэлжым п^тармӧҥгӧ 
кружокышто тунэмшэ
влаклан кошартыш лэк- 
цийым квалифицированна 
лектор лудмашым прак- 
тиковатьлаш".

„Партий историй пропа- 
гандым тыгэ организовать- 
лаш, тыдын дэна комму
нист влак партийын паша 
ыштымэ историчэский обе- 
тановкым, тудын'куго вуй- 
латышыжэ дэн организа- 
торжо влакын пашаштым, 
партийын илышыжэ дэн 
кучэдалмашткжэ гыч факт 
дэн событий влакым лий- 
мэ жапШым рӓт дэнэ па- 
лэн налышт. Тыдын дэч 
поена партийын политик- 
шым, партий исторцйын 
тӱрло этапыштыжэ парти- 
йын тэматик дэн органи- 
зацион прийомжо вийаҥ- 
мым да вашталтмым, ло
зунг, формо да паша мэтод 
вашталтмым уҥлаш да па- 
лэн налаш ок лий“ .

Кэҥэнс жап годим, пар
тий политик тунэмма кру- 
жокын занӓтьэ кэчышт 
влакым кӱчыкэмдымашкэ 
шуктыдэ,партий пропагандэ 
пашаштэ сэзонностьым пы-

Москвсо физкультурник - влакын 1936 ий б-шо ийульысӧ чумыр 
парӓдышт.

С ӱ р э ты ш тэ  Сталин, Молотов, Димитров йолташ - влак трибу- 
нышто рвэзэ- влак коклашгэ.

ТӰРЭДЯШ ТӰҤӒЛЬЫЧ
Ийульын 18-жэ „Пу- 

тиловэц" колхоз, Пай- 
еовэт, уржа 
лэктэ.

21,20
20-шо
гэкта-

тара иал 
тӱрэдаш 
ииӱльлан 
рым тӱрэдэ.

Тӱрэдмаш кид дэнэ 
эртаралтэш да 1-шэ 
бригадэ 9 гэктарым, 
2-шо бригадэ—6,70 
гам да 3-шо—5,50 гам 
тӱрэдыныт.

Ийульын 19 жэ „Шэ 
мэр“ колхоз уржам кид 
дэнэ тӱрэдаш тӱҥальэ.

Ийульын 20-жо Кру- 
пекайа лӱмэш колхоз, 
Мишкан йал еовэт ур- 
жам машина дэн тӱрэ- 
даш лэктэ.

„БОРЬБА" КОЛХОЗ ШУРНО 
ПОГЭСТАРМАШЛАН ИАМДЭ ОГЫЛ

Шурным кӱчык ерокыш- 
то да еай качэетвэ дан по
ган налмашым шуктышаш- 
лан, чыла машинам, кура- 
лым, кырмэ идым, табор да 
моло могырымат еай йам- 
дылэн шуктымым йодэш. 
Тугэ гынат, „Борьба" кол
хоз, вуйлатышыжэ Антипин 
Спирдон, шурно погзстар- 
машлан йамдылалтмашыш 
кӱлэш шонымашым ушэн 
огыл, йамдылалтмаш путы- 
ракат пушкыдоЛб-шо ийуль 
мартэ кырмэ, тӱ рэдмэ 
машина влак апшат ончыл 
но шинчат. 44 паша им- 
ньылан 29 орва вэлэ кич- 
каш йорш:1 уло да тудат 
кажна колхозник влак ки-- 
дыштэ улыт. Ныл луалты- 
мэ машина гач иктыжат 
олмыкталтын огыл. Лэваш 
влак еадыгак эрыкталтдэ 
шинчат. Киндэ оптӹшаш

амбар влакым зрыктэн, ди 
зэнфэкцэ эртаралтын огыл. 
Амбар влак клэшан, эрык- 
тыдэ киндэ оптышашлык 
огыл.
16-шо ийуль мартэ график 

паша план ышталтын огыл. 
Колхозник, колхозница-влак 
могай участкышкэ пэҥгы- 
дамдалтын, пала огыл.

Силослымаш дэн курго 
йамдылымаш . кӱрылмаш 
тӱрышто. 16-шо ийульлан 
56 тонн силос да 237 
цэнтнэр лышташ курго вэ- 
лэ йамд^лымэ.

Колхоз вуйлатлшэ Анти
пин дэн Кэмэй йал еовэт 
вуйлатышэ Байрамалов 
влак шурно погэстармаш 
дэн курго йамдылымаш па
ша влак кӱрылтышышто 
улмыштым ужын шогат 
гынат, йоным ыштымаш 

«укэ.

Пӱйӓм пӱйӓшӓк кӱлэш
„Волгыдо“  дан „Кызыл 

Иул" колхоз влак лышнысэ 
Тӧргым вӱдэш кок вӱд вак 
шым ышталтын. Иктыжым 
„ П э т р О В С К И Й "  ВоСЫЖЫМ „Вол 
гыдо" колхоз влак кучат.

________  _____________  _ Ардаш йал еовэт кӧрго
тараш, обком, ВКП(б) Стзр 1 Да йыргэ лышыл моло кол- 
литбмак, Абзэлилда М и ш - | х о з  влак шурно йӧҥышташ 
кан райком влаклан „Крае-;еугырыкташ тышка толыт. 
—  ^ ..... « й п ^ п, п„5Тыда чыла йыргэная Башкирия," Иаҥгэльск 
Ст рлитамак совхоз полит- 
отдэл влакым обӓзатьлыш

Стэрлитамак, Абзэлил да 
Мишкан район газэт рэдак 
цэ влаклан партий политик 
тунэммашым, путыракшым 
тунэммашын качэствыжым 
да политик чотшо дэн шо- 
нУмашым шукырак ушэн, 
газэтышкышт еэрэн шогаш 
кӱшталтын.

улшо
колхоз влаклан раш палэ. 
Чын.м „Волгыдо" дэн „Кы
зыл Йул" колхоз влак таҥ- 
галыеэ Тӧргым сэр, вакш 
ышташ еай вэр да ТӦргым 
вӱдшат изак огыл. 
вӱдыео кол влак—Мэм- 
нам кучэн огыда—манмыла 
вӱд гыч тоштэн, тӧштэн 
эртат, вэржат колым ӧр- 
чыктаршашлык вэлэ.

Кодшо ий „Кызыл Йул" 
колхоз, „Пэтровский" кол

хоз вакш дэч кушагынрак 
пӱйам п у й э н ,  полусложно 
машина дэн шурням^кырыш, 
тугэ гынат, ты колхоз тэ- 
нэйэ пӱйам пӱйэн огыл. 
Пӱйам пӱйэн полусложко 
машина дэн шурно кырма- 
шым организоватьла гын 
еай лийэш ильэ, ВВС МОГа?- 
рым колым ӧрчыктарашат 
пэш еай.

11.900 ТЭҤГАШ У 
ЗАЙОМ ШАРАЛТЭ
(

Пайтара йал еовзтыштэ 
Тӧргнм Ю-шо ийӱльлан 11.900 тэҥ- 

гаш у зайомым шаралтэ да 
океа погымашымат тӱҥа- 
лалтэ.

Ты паша шукталтмаштэ 
нэлылык-влак лийыч гынат, 
масса коклашта уҥланда- 
рымаш кугын полшмш.



1936 ий 22-шо ийуль № 37 (428) „Комун Корно" 2-шо могыр

Комсомолэц—Миша стахановла
ужала

Мишкан раймӓгыштэ. 
ужалышылан комсомо
лэц—Саликайэв Миша 
шога да тавар ужалы- 
маштэ тудо стахановла 
ышта.

Кэчэш план почэш, 
1736 тэҥгэ акеш тава- 
рым ужалаш тийыш гын, 
тудо 3000 тэҥгэ дэчат 
артык ужала, шуко го- 
дым кэчаш ужалышаш 
планжым 200 процэнтыш 
шукта. _____

Ийунь тылзыштэ план 
почэш 42 тӱжэм тэҥгэ 
акаш таварьш колхоз 
массылан ужалаш тийыш 
гын, тудо планжым 200 
процэнтыш шуктыш.

Миша куштылго ка- 
пан йэҥ, ик минут жа- 
пым йара окэртарэ.Тавар 
налаш тодшо колхозник, 
колхозьица-влаЕС йодмым 
чэслын шуктэн шога.

Ахмат

Увэр-аҥар

АЙГИШЭВ ПАШАМ СТАХАНОВЛА ЫШТА
Айгишэв Асылбайын чо

дра йамдылмаштэ пашам 
стахановла ыштымашыжэ 
„Микойан“ колхоз члэн 
влаклан палэ. Тудо план 
почэш ышксжэ гына 30 ку- 
бомэтыр чодрам йамдылаш 
тийыш гын, 165 кубомэ-

тр м йамдылэн да 60 ку- 
номэтрым шолылэн.

Асылбай. чодраштэ па
шам стахановла ыштымыж- 
лан, колхоз правлэн моги- 
рым примэроватьлалтын.

ВЬАЛОВА М.

„Песня о счастье" кино нэргэн
(Байбулатовы н салам с э р ы ш ы ж э )

(Элыштэ коштын савурнышо литэратор Й. Йалкайн
дэнэ кутырымаш)

— Пэрвойак ӰпысӦ ли- рьинэ т^шкӓ ышталтын. 
тэратур-наук пашам ойлэм. Тушко марий поэт,прозаи к 
Башгизын марий сэктыр- драматур-влак^ушалтыныт 
жэ (П. Вавилов—МОНАРН) (С. Чавайн, Й. Йалкайн, 
рвэзэ литэратур-влакын сэ- О. Ипай, молат). Пашам 
рышыштым иктэш погэн туҥалыныт. 
савыкта (пэчэтла). САЙ-, Г. КАРМАЗИНЫН моло 
РАН ШУМБАН пйэсэ наук -пашаж (рукописньэ) 
сборникшым кызыт рэдак- дэн пырльа зрвэл марий 
цэ онча. ; мурым лончылмо куго тэо-

Пошкырт Наук Институ- рий статьйажэ уло. Кызыт 
тын марий сэктыржэ тудо школыш шудымо 
(Н. ТИШИН) йатыр наук рвэзэ-влаклан кнагам йам- 
статьйам йамдылэн, „Кок дылэн. 
вичийашлан“ фольклорым А. ИСКАНДАРОВ—рвэзэ 
(калык мутым да мурым) композитор—йатыр мурым 
шуко погэн. сэрэн, йубил эйнэ конкурс

Ту кок сэктыр-влакын годым прэмийым налын 
йатыр ийышкэн пашам Искусство тэхникумышто 
ышымышт нэргян калык туныкта, тушко талантан 
о н ч ы л а н  ОТЧОТЫМ рвэзэ да Удыр-влакым кол- 
ЫШТЫДЭ огыт о к-рт таш тӱҥалман, тэний йа-|чилажат 1 августлан лэк- 

Иошнар Ола. Йубилэй- тыр налыт. |шаш маныт, кызыт Учпэд-
лан йатыр сай кнага лэк- Лэиингрӓд. Акадэмий^гиз йудшӧ кэчыжэ манмэ 
тын, нунын коклаштэ Наукын пашайэҥжэ, Н .[гай пашам ышта.
— „Сылнымут аршаш“ "уло, Маррын учэникшэ М. П.* Тудынат йатыр ий год- 
кызытсэ лигэратор-влакын Чхаидзэ вуйлатымэ цикл- с к лукмо марий учэбник- 
эн сай сэрымыштым чуму- ыштэ, тэний Лэнинград шз-влакым лончылаш, сай-

Историй,

коклаш экспэдицым ыш- 
тышэ м а р  НИИ дэн 
ВЦКНА-и отчотиштым ты- 
вэл обшэствэнност йоддэ 
ок кэрт.

Тывэл марий гыч Лэнин- 
градысэ Гэрцэн лӱмануни- 
вэрситэтым ИЗИБАЙЭВА 
ГАЛИНА (Кужнырын) пы- 
тарэн, пэдагок пашам ыш
таш кундэмыш кайа.

Вэс ий тыштак литэра^- 
тур факультэтым СЭРГЭЙ 
ИБАТОВ (Тӧлдын) пытара 
тудо вийан, пӱсо Литэра- 
туровэд лийшаш гай кой- 
эш. Адак КАЛИКАЙЭВ 
МАКСИМ (Пурӧ районын) 
туштак историй факуль- 
тэтым пытара.

Москва. Учэбник-влак

ралтын. историй, Философий, жым-осалжым шинчаш
Рӱдӧ биб^иотэкын у вуй- Лингвитстикэ Институтым жап ала кунамак шуын 

латышыжэ, рвэзэ спэпиа- (ЛИФЛИ) 12 йэҥ гыч кум ! мэмнан туныктышына-влак- 
12- шо Ийуньыштӧ мыланат куго йывыртыма- 'лист ИВАН ВИНОГРА- йэҥ эн сай тунэм пытӓр-!лан „Комун Корно" коч

'ДОВ (Библиотэк вузым рышт. тувэч коктытшо, Пошкырт Наук Институт- 
м&рий гыч шкэтак пыта- марий—А. ЙАЛКАЙЭВА, ын марий сэктыржо коч, 
рэн) марийвэд кабиньэтым АЛКИМА _ (Чорай гыч),; Учпэдгиз гыч йэҥым отчот 
ыштэн. Тывэчын кэҥэжлан 
мийшэ йолташ-влакын

Хорольысӧ Мӱндыр Эрвэл нг>м ыштыш 
крайысэ йош&ар армий Тыштак марий—батрак, 
гарнизонын клубышкыжо Кавырльан курай шокты- 
„Песня о счастье" лӰман, маш гыч туҥалын, музы- 
йӱкан кино сӱрэтым ужаш кантыш савырнымыжым да
мийышна. Пэрвой кок моло калык дэн пырльа лудмышт шуэш гын, ту 
ужашыжэ пытымэшкэ ки- марий калыкын наций фор-1 кабиньэтыштэ марий нэр-
нон сод-ржаньыжым умлэн ман, социалист содэр- 
ышра кэрт. (жаньан культуржо ончык

^Кэнэтак марий мут-влак. каймым ончыкта. 
йӱк заль'штэ шэргылтэ. I Ты киношто модшо- 
„Тыдэ мо, омэм дэн ужам влакын вургэмышт, муры-
альэ чынак манын воктэ- 
нэм шинчышэ марий йол- 
таш мым, тӱкалтэн йодым. 
Тудат шоналтэн гына—чын- 
жымак марла-а..--пэлэштыш.

Чынжымак, марла кино 
улмаш. 1^йно сӱрэтыштэ 
модшыжо Кавырльа кэчы- 
вал жапь>штэ курайым 
шоктэн, куго—ш у к ш ӧ  йон- 
дал дэн „тывырдык“ дэн 
канаш чарнышэ марий-вла- 
кым куштыкта.

Тыдым руш да моло ка- 
лык-влак кужашын кид со- 
вымаш дэн ваш лийыч,

машышт, куштымашышт да 
тулэч моло койышьнт га
рнизон клубышто ончэн 
шинчышэ-влакын шӱмэш- 
ышт чот пижын кодо.

Мый, Мӱндыр Эрвэл 
край штэ совэт элнам 
аралышэ, марий йошкар 
армэйэц-влак лӱм дэн ыш- 
к-нан ужмынам, йывырты- 
машнам, тыланда палдыр- 
тышашлан, „Комун Корно“ 
газэт коч Мишкан райо- 
нысо марий-влаклан йывыр- 
тымэ йошкар армэйэц са 
ламым колтэм.

гэн кнагам шуко муыт. 
Наук И ститутат тэний 
библиотэкыжым йатыр ку- 
гэмдэн, кнагам лудын наук 
пашам ыштэн шинчаш 
гына вэр ижэ ышталтэш.

Марий Наук Ииститутак 
рвэзэ йылмьызэ (языковед) 
влакын Марий йылмэ дэн 
йафэтидологий нэргэн мар-

адак АНДРЭЙЭВ(Йсшкар- 
Ола гыч). Нуно пэрвой 
стэпэньан дипломым да 
ассистэнт лӱмым налыныт. 
Марий гыч пэрвой у лин
гвист (йылмызч) улшо са- 
дэ рвэзэ спэциалист-влак 
наук пашам ышташ Йош- 
кар Олаш кайышт. ЛИФ- 
ЛИ-ыш тэний лу нарэ 
марийым налыт, стэпэньдэ 
да илымэ вэр уло.

М. П. ЧХАИДЗЭ марий 
йылмын падэжшэ нэргэн

Рэзэнка
самольот

Ш ӧрын да ӱйын 
учотшо укэ

„Пэтровский“ колхоз, 1Т „  тг
ушкал фэрмыштыжэ кум ^  Промышлэность Ка- 
лӱштымЬ ушкалжэ уло. ЛЬ1К Комисариатын экспрз- 
Ты ушкал-влакым Баймэ- мэнтальнэ институтыштыжо 
това КӰльзйма лӱшта да си- Гроховскииын кон-
парат ‘ коч ышкэ суртыаг- струкцьжо дэнэ ик олман 
тыжо йоктара. Кум ушкал-. й ^ ™ аппа^ ^ ™ р ЫМ П̂ ° 
ын иӧржӧ, ӱйжӧ монарэ 
лэкмым палымэ учот эгэш-

иэктироватьлалтыы
Ты самольотын 

гыч шэ 80 килограм.
нэлгыт-

намийалт. сипарат гы ч 1 шэ 80 килограм. йӓшны-
лэкшэ шер прэзэ-влаклан ; кэш погэн пыштэн в=с вэ-
огбш воч. | рыш куеараш лийэш. Рэ-

г/п г „ пэ 1 зэнка самольотышто руль- 1 * “— -------
пйл~)тят туяым тпэрып | влак дэн мотор пыжыкты- Ран ЗДрамаш трактырнэ о и л э та т -ту д ы м тр э в ы ть -  V бригэдэ организоватьлал-

ла еборнщшштым луктэш. куго наук пашажым еа- 
Тыштэ марксист йылмэ выкта, тудым наукын кан- 
тэорийын н э г ы з ш у м  куш- дидатышкыжэ еайлалт- 
тылго йылмэ дэн первой мыжэ годым еай арӓлэн. 
кана умландаралтэш. Сэрз- Моло пашажат шуко пэ- 
ныт ТАРАСОВ, ЙАЛКАЙЭ- чэтлалтын.
ВА А.,АНДРЭЙЭВ И,молат, Йылмэ пашаштэ Марий на- 

Р в э з э  Литэратуровэд ук Институт адак Пошкырт 
МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ наук институтын марий 
„Литэратур Энциклопэди- е э к т ы р ж э  тылэч 
йыш“ йатыр куго стать- тыҥгэжат, Акадэмий наук 
йам еэрэн, вэрыеэ пэчӓть- дэнэ кылым кучыдэ ыш- 
ыш искусство нэргэн шуко таш тӱҥалыт гын, пашашт 
возэн, адак критик пашам еадыгак ончык кайэн ок 
йамдыла. ! кэрт,—тыдэпэш  рас ко-

Пушкиным марлаш куса- йэш.Тугак Пошкырт марий

ышташ ужыктэн да моло 
еэмынат критикэ пашам чот 
туйалдэ огыт кэрт. 
Гослитиздат токан, И. 

СТРЭЛЬНИКОВЫН „СА- 
ЛАМ “почэла мут кнагажым 
лукто, вашкэ Н. Мухинынат 
тугай кнагажэ лэктэш,адак 
Й. Йалкайын „Ола“ по- 
вэстьшэ да С. Чавайын 
„Элнэт“ романжэ еавыктал 
тэш. Вэсчийлан планым кы- 
зытак ыштат, тывэл литэ- 
ратур влакын рукописышт 
уло гын, викак Гослитиз- 
датыш колташ тӱҥалышт 
(улица 25-го Октября, дом 
10/2, зав еэктором литэра- 
туры народов СССР Гос
литиздата) тудым, планыш 
пурташ йодышт. Ты па
шам Пошкырт рэспублик 
пиеатьыл ушэмын марий 
еэкцийжэ коч ыитэда гын, 
адякат еайрак лийэш, йува- 
наш гына ок кӱл.

—Кызытэш моло^ойлы- 
шашэм укэ.—манынЙаныш 
Йалкайн йолташ мутшым 
кошартыш.

ФИЗКУЛЬТУР 
ПАША МАЛА

Мишкан район рӱдыштӧ

лвна—манын, шор дэн ӱи 
учотым кунам трэвытьлэда 
вараР-Лӱштышӧ Кӱльзимат 
ӱй ужалаш кок пазарыш

[ мэ рамкэ дэч поена, моло 
наста укэ.

Ӱдрӓмаш трактырнэ ” ^ э кином ии годсэк
ужы н огына ул.“

бригадэ пашаштэ
Кино картиным он-

Кодшо тылзылаштэ Миш- чыктымаш, йалыштэ физкультур пашамала, „Го 
кан Машинэ Трактыр Стан-1 к у л ь х у п  шарымашын . тов к ТРУДУ иОборне,, 
цэ ӱдрамаш тракторист-! '  к ъ я* т  кэҥэж нормышт
влак курсым эртарыш.! жаьаы ж э  влакым приниматьлаш раи
Курсӹшто 30 утла ӱдра-|УЛЭШ- КиН0 картинэкоч СФК могырым шоналты- 
маш трактыр курсым социалист строитэльс- шат укэ. 
тун^м лэкт>щ, колхоз па- твын кушмыжым тулэч1 Район ^рӱдысС елужышо 
еушто трактыр дэн пашам молымаг рас палаш ли-,  Рвэзч> ӱдыр-влаклан, мо* 
ыштат. Кызыт 16-шо номэ- й т  риНя., дашышт физкультур пло-иэш. 1 угэ гынаV мэм-. шадкыштэ нымогай обору-

нан Ардаш йал еовэт дованьэ укэ, заньӓтэ дэч 
кӧрго колхоз ьлакыш-'вара,кас„третий лишний“датын. Бригадым комсомолка

Рэдникоза вуйлата да ты [тэ идалук годсэк Кино „туньель“ дэн вэлэ модыт 
Самольотыш ышкэнжын бригадыштэ 7 ӱдрамаш ты I картиным ужын огыт ФИЗКУЛЬТУР пашамн ами- 

насосыжодэи иужым тэ- т * „  „ „ „ й а ш Р а й С Ф К -а н в и к о б й з а -
л э к т э  в э т ?—в у й л а т ы ш э  д э ч  ( м ы н ы н  15-20 м у н у т  д э ч  \ ч о т  г к ч  к о к  м а р и й ,  к у м ! у л .  Мо мэмнан й а Д  со- , ностыио огыл мо? А. Ш.
йодам. (вара, чоҥэштэн кайаш РУР1 ныл тотаР УДыр-( вэт кино ОНЧЫМО прявя I —

У Ж Ш О  лийэш. I влак пашам ыштат. | гыч волталтын мо? А. I зам. отв, ред. С. М. ВАСИЛЬЕВ
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