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ССР Уипмысэ УШ-шэ Чрээвычайнэ Совэт Сйэзд 
Рэдакционно Комисс вуйлатышэ И. В. СТАЛИН

йолташын докладшэ
Йолташ влак! Рэдак- 1 10 статьан у формулы- Совэт прэзидиум вуйла

ционно Комисс ыш^э па- 
шажым пытары ш.Рэдак- 
ционно Комиссын пашаж- 
лан кӧра Конституцын 
йӧршэшлан ыштымэ тэ- 
кет проэктшэ лийын. 
Проэктым Сйэздын чы- 
ла члэнжэ влаклан кол- 
тымо. Тыгэ тудым ейэзд 
шинча,

Проэкт гыч ужыда, Рэ- 
дакционно Комисс чыла- 
жэ 43 тӧрлатымашым 
пуртэн. Нынэ тӧрлаты- 
маш влак Консгитуцо 
проэктын 32 етатьашкы- 
жэ логалынытдушко ик- 
таж могай да вашталты- 
шым пуртэчыт. ПроэК- 
тын моло 114 егатьажэ 
вашталтлэ Кодыи.

43 тӧрлатымаш гыч 
иктаж мончар еӱщэегвэа

»тышын да еэкрэтарьынровКыжо:
„Граждан влаКын ыш-'кид пыштымышт 

кэ вийыштдэнэ ыштэн пэчэтлалтыт' 
валмэ доходыштлая да 
аныкыштлан, илымэ 
пӧртлан да полыш еурт 
озанлыклан,еурт озанлы-

дэнэ

Статьан у формули- 
розкыжо:

„ССР УшэмВэрховно 
Совэг лукмо законвлак

кыеэ узгарлӓн личнэ еоб; ушэм рэспублик влакын 
ствэнность праваштым, I йылмьгшт дэнэ, ССР 
тугак граждан влакын Ушэм Вэрховно Совэт 
личнэ собствэнносгьышт прэзитиум вуйлатышын

еовэт социялист РЭСПУБЛИК
ВЛДК УШЭМ КОНСТИТУЦЫМ  
(Тӱҥ Законым)ПЭНТЫДЭМДЫМЭ

НЭРГЭН
С овэт Социалист Р эсп убли к влак Уш эм ы сэ  ̂

УШ-шэ Чрэзвычайнэ Совэт Сйэздын 
пунчалмыжэ

Совэт Социалист Рэспублик влак Ушэмысэ 
VIII шэ Чрэзвычайнэ Совэт Сйэзд пунчалэш: 

Совэт Социалист Рэспублик влак Ушэмыя 
Конституцыжым (Тӱҥ Законжым), Ойэзд Р эгак- 
ционно Комиссын пумо рэдакцэ дэнэ, пэҥгыдэм- 
даш. . >ейэзд ПРЭЗИДИУМ

Моско, Крэмль, 1936 ий 5-шэ дэкабр.

ССРУшэм Вэрховно Совэтыш 
еайльшэ нэргэн

Совэт Социалист Рэспублик влак Уш эм ы сэ 
УШ-шэ Чрэзвычайнэ Совэт Сйэздын* 

пунчалмыж э

Совэт Социалист Рэспублик влак Ушэмысэ 
УШ-шэ Чрэзвычайнэ СовэтСйэзд .пунчалэш: 

Совэг Социлист Рэспублик влак Ушэм Рӱдӧ 
Ислолни ’эльнэ Комитэтлач, ССР Ушэмын у Кон- 
етигуцыжо нэгызэш,ССР Ушэм Вэрховно Совэтыш 
еайлымэ нэргэн положэньым ышташ да пэҥгыдэм- 
даш, тугак еайлымэ ерокым пялэмдаш кӱшташ.

еЙ Э З Д  ПРЭЗИДИУМ
Москов Крэмль, 1936 ий 5-шэ дэкабр,

Совэт Социалист Рэспублик влак 
Ушэмын у Коиституцыжым (Тӱҥ 

Законжым) приниматлымым 
палэмдымэ нэргэн

С овэт С оциалист Р эсп уб л и к  влак Ушэмы- 
еэ УШ -шэ Чрэзвычайнэ Совэт Сйэздын 

пунчалмыжэ

Совэт Социалист Рэспублик влак Ушэмӹеэ 
8-шэ нэ ышталтэш: Кажнэ уш- почэш ушэм рэг*пуб»лик УШ -ш э Чрэзв ы ча Знэ Совэт Сйэзд пунчалэш: 

етатьашкэ тӧрлатымаш. э^рэспубликЮ дзпута- чот гыч— 11 олмэштьм Совэт Социалист Рэспублик влакУшэм Кон- 
Конституцо' проэктышта тым, кажнэ авг )Ном рэз шымшташпалэмдалтэш. етитуцо Приниматлымым палэмдышашлан кӧра 
етатьа тыгэ еэралтын: публик 5 дэпутатымда Кудымшотӧрлатымаш Констшуцо приниматлымэ кэчым—5-шэ дэкабрым

пӰтынь калык я айрамлан чоглаш.
У СЙ ЭЗД ПРЭЗИДИУМ
М о ско . Крэмчь. 1936 ий 5-шэ дэкабр.

почэш налмэ обӓзатэ- ТУНЭМЯШ  
льетвьш  шукташкӱлэш 
лиймэ г о д ы м  прэ- 
зидиум еӧй улмым увэр 
тара.“ (Рӱжгэ еово кы
рымаш)

пра- ла еэкрэтарььш кид пыш 
тымьгшт дэаэ пэчатлал-

тукымлан пуалтмэ 
вамат-закон арала.

Тӹдэ тӧрлатымаш рапьтыт". 
да, мый шонымашатэм,] Тӧрлатымаш раш да ту- 
тудым поена умылтары- 1 дым, мыйын шонымаш- 
мэ ок кӱл . | тэм,умылтарымат ок кӱл.

Кумышо тӧрлатымаш Тыгэ, закон влак 11 
35-шэ етагьа- чотышго. йылмэдэнэпэчэтлапташ 
Тыдэ етатьан тошго тӱҥалыт. 
формулировкыжо: 1 Визымшэ тӧрлатымаш

„Национальность влак 48-шэ етатьа чотышто. 
Совэт—ушэм дэн авто- Тошто формулировко 

ныйланзб' альэ 7 тӧрла- ном рэспубликласэ Вэр- почэш Вэрховно Совэт 
тымашым чотлаш лийэш ховяо-Совэт влалын да Прэзидиум вуйлатышын 
ыльэ. автоном областьласэ шэ- ныл олмэштышыжым

Тыдэ могай тӧрлаты- мэрдэпутатсовэгвлакын ышташ палэмдалтын 
маш влах улыт? !колтымо дэпутатышт дэ- ыльэ, у формулировко

Эн пэрвойак,

„Колхоз влакын кучы- кажнэ автоаом область 77 шэ етатьа чотышто. 
мо мландышт нунылан 2 дэ путатым колтат". Тудо тыгайэ: Кывыт ул- 
ерокдэ кучаш,вэе еэмын; Тыдэ етатьан у фор- шо Пӱтынь Ушэмысэ 
манаш,1*— Курымэшлан мулировкыжо; ; Калык Комиссариат влак
пэҥгыдэмдалтэш". \ „Н ациональность влак дэчпосна, адак и кука - 

У формулировка етатьа Совэтыш  С С Р  Ушэм лык Комиссариатым, обо 
лан тыгайтэкстым пуа: граж дан влак уш эм дэн ронно промышлэнность

автоном рэспубликлаш - 
тэ, “ автоном об л асть 
дэн национальнэ округ- 
лаш тэ тыгай нормо 
дэнэ еайлат: кажнэ уш -

„Колхоз влакын Кӱчы- 
мо мландышт нунылан 
акдэ да ерокдэ кучаш, 
вэе еэмын манаш—куры- 
мэшлан пэҥгыдэмдалтэш 

Мый— тыдэ тӧрлаты-

Калыл Комиссариатым 
ышташ палэмдалтэш.Ты- 
дэ тӧрлатымашымат ту- 
гак умылтарышаш укэ.

Пытартышлан, шымы-

маш раш да умылтары--тым, к а ж н э а в то н о м р э с  
мат ок кӱл—манын ш о-(публик 11 дэпутатым, 
нэм. (каж э автоном об л асть

Кокымышо тӧрлаты-'5 дэпутаты м да кажнэ 
маш Конституцо п роэк-1 наци ональнэ ок р уг ик 
тым 10-шо етатьажэ чо- д эп утаты м “ .

эм републик 25 дэпута-; шэ тӧрлатымаш. Тудо
49-шэ етатьан „ к “ под-

вииы н
пиж ы ч

кым налаш гын, вунын 
еушэствэннэ значэяьыш- 
так укэ, нуно чылт рэ- 
дакцйонно характэран вэ 

пункт чотышто. Статьан лэ улыт да мый нуным 
тошто формулвровкьзжо: | поена лОнчылэн пумо оК 

„Ушэм Вэрховно Со- кӱл шонэм.
Чумыр

М олотов лӱмэш колхоз- 
.ышто (Ардаш йал еовэт) 

Моло тӧрлатымаш* вла- грамотдымо дэн шагал
грамотан колхозник д а

вэтын сэссийжэ влак кок вывод: ССР
ла жапыштэ ССР Ушэм Ушэм Конституцым ыш

тышто. Тыдэ етатьан тош! Тыгэ, палатэ-влакын 'ӱмбак еӧй дэнэ толмо!тымэ да йӧршынлан кэ- 
тоформулировкыжо: I кугыг чотыштат; нунын,^одым, прэзидиум еӧй лыштарымэ пашаппэ пӱ- 

Гражлан влакын ыш-! дэмократичэский' ыш- улмымувэртара"
кэ вийыштдэнэ ыштэн талтмышт чотыттаттӧр Статьан у. формули-

тынь калык дэнэ каҥа 
шымаш, мутаг укэ, пэш

налмэ доходыштлан да улмышт тыдэстатьаштэ ровкыжо: | к у г у  пайдам кондэн (Ста
аныкыштлан, илымэ пӧрт тичмашынакшукталтын. „ССР Ушэм Вэрховно лин йолташ лӱмэш т а - 1 
дэн полыш еуртозавлы- Нылымшэ тӧрлатымаш Совэтын сэссийжэ влак лын еово кырымаш ку- 
кышглан, еурт озанлы- 40-шэ етатьа чотышто кокла жаиышгэ ССР жо жап ок чарнэ, Ста- 
кыеэ ӱзгарлан, тугак ыш-.Статьан тошто форму-]Ушэм ӱмбак еӧй дэнэ лин йолташ ым еалам- 
кэ кӱлэшлан кучылтмо|лировкыжо: |толмо годым, альэ аг- л ы м а ш з а л м у ч к о  шэр-
ӱзгарыштлан литнэеоб-! „ССР Ушэм Вэрховно рэссий дэч ваш-ваш пол гы л тш о га . „У ра Ста- 
ствэнностьыаптым закон: Совэт лукмозакон влак шэн аралалтма чотыш-'лин йолташлан! Ура!“— 
арада". 'ССР Ушэм Верховно то тӱнчамбал договор1 кычкырат).

колхозница-влак вийн ту- 
нэмаш туҥальыч. Грамот- 
дымо-влакым колхоз вуйла- 
тышэ Алпайэв Тимиркай 
йолташ ышкэ туны кта. Ш а
гал грамотан-влакым ту- 
ныктыш о Николайэв Фэдо- 
еий йолташ туны кта.

Тунэмаш  кош тш о-влак 
ончы кы ж о тунэмдымэ-влак 
иктат ынжэ лий манын уҥ- 
лэн, кэчым кодыдэ, тыр- 
шэн тунэмаш кош ты т.

И ЛЬАИ Ы Н .

У МУРО кнагам  НАЛЗА!
К ол хоз муро-влакым ик 

кнагаш  чумырэн луктынна.
А кш э пэл тэҥгэ гына. Рэ- 

дакцыш тэ, РО Н О -ш то, ма
газин -влакыштэ ужалал- 
тзш. Кнаган лӱмжӧ: 
„М У Р А Л Т Э Н  К О Л Т Э Н у “ 

Вийгэнат „М уралтэн кол- 
т»на“ кнагам ыалза.



М а р и й  к н а г а  д э н  г а з э т  у ҥ л ы ш а ш  й ы л м э  д э н  с э р а л т ы ш т !

Иылинэ конфэрэнцылан вийгэнат йамдылалтса / зшйанварыш
 ̂ тэ йылмэ конфэ-ПЭРВОИ КАҤАШЫМАШ

Йылмэ ковфэрэнцыш- 
тэ ончышаш паша влак 
нэргэн Мишкан район 
активын 11-12 дэкабр- 
ыштэ пэрвой каҥашы- 
машыжэ лийэ, тудым 
РОНО погыш. Тышкэ 
шукыжо туяыктышо то- 
льо. Каҥашымашым 
прэдрикын олмэштышы- 
жэ Сагадэйэв Акыдий 
вуйлатыш, Байуршин 
йолташ сэкрэтарь лийэ. 
Чылажэ 56 йэҥ ильэ, 
Баш. ДИК вацмэн пол
кам вуйлатышэ В. И. Иу- 
зэйэват тольо. Йялка- 
йн* йолташ Конфэрэн- 
цын науко-пӧлитикэ да 
практикэ чотшым Кала- 
сыш, адак^ончышаш па
ша влакым, кызытсэ 
учэбник дэн моло литэ- 
ратур кузэ луктллтмым 
ойлыш, колхоз дэн тӱ- 
ҥалтыш школ влаяыштэ 
марий кнагам, учэбни- 
кымат кузэ ;лудмышт 
(окымышт) нэргэн он- 
чыктыш.

Ойлышо шуко лийэ. 
Ойыштым кӱчыкын он-
и» *

Николайэв С. Н.(РОНО
инструктыр). Тэзис влак 
кыст гына тольыч, тачэ 
тылада лончылаш пуэдал 
тэш. Лончылмӧҥго ижэ 
рас ой лийын кэртэш, 
кызыт шкэнан тыгылы- 
шэ Дойнам каласэна. 
Букварь вланыштэ умы- 
лӹдымо муг шуко, сан- 
дэн изэ-влакьш, адак 
ликпунктысо-влакыа кӱ- 
мылышт шӧрла, тунэм- 
мышт ок шу. Шкэ на- 
рэчий дэн буКварь ок 
лий гын, ончыКыжо па
ша ок кайэ. Пэш куго 
ситыдымаш—мутэр укэ- 
лык. Тошто школыссо 
сэмынраК рушла—марла 
мутэр кӱлэш, ту мутэ- 
рым куго йэҥжэ КЫЗЫ- 
тат шарна. Мутэрдэ пое
на изымат,;  [кугымат 
рушла туныктэн она 
кэрт. Тыдым Кызытак 
дуКташ вӱлэш. Алфави
там молэмдаш кӱлэш, 
тэвэ чуваш школ вла- 
кыштат „Йэ", „Йа" да 
моло шонэн лукмо дэ- 
нэ пулаштарат.^

Йаныбайын Й. (РИК 
еэкрэтарь) Газэт пашам 
ыштыуэм | годым ■ марий 
йылмын пудыртыдымаш, 
чоткыдо законжо влак 
лийдымылан пэш йӧео 
ильэ. Мут гыч, кушан 
„дэнэ“ , Кушан * „тэнэ" 
еэраш? Шкэ шовэн гы- 
на еэраш возэш, йыл- 
мызэ влакын ойышт ик

гай огыл. Баш. ЦИК 
кӱштымо иочэш район 
Кӧргыштӧ, эргак марла 
еэраш тӱҥалына, ковфэ- 
рэнцын чотКыдо ойжым 
пэш вучэаа. Мый шоны- 
маштэм интэрнациональ- 
нэ мут влакым „е“ дэ- 
нак еэрыман, марийыш- 
тэ тошто гавьак. Тэр- 
мин чотышто иКтылыК 
укэ.' „Коммун Кэрно\  
газэтка „да здравствует" 
манмымаК иК еэмыя сэ
ра, „Марий Коммун*':вэе 
тӱрлыҥ, кудыжлан. иша- 
наш? Газэтыштына ум- 
лыдымо вэр-влак лийыт 
руш гыч кусарымышт 
пэш нэлэ, молан манат 
гындудым „Марий Ком
мун" гыч вашталтыдэ 
налыя пэчэтлат, тыдэ 
йоҥылыш.

Гайнуллин И.(тунукты- 
шо) Марла „Бруски“кна- 
гам шагалрак тунэмшы- 
жэ огэшӓК умыло. „Бэ- 
жин олыКын" рушла- 
жым лудаш пэш анеат, 
марлашкэ пэш йӧеыя 
куеарэныт. „Ужга “, „кӱп- 
чыК „шылтыК" да 
монь лийэшат пӱтынь 
ойжымат от умыло. Ма 
тэматиКэ уяэбник вла- 
кым путырак йӧеын Ку- 
еарэныт. Правилэ пэш 
йӧео, рвэзын вуйэш 
нымат ок Код,шкэ зада- 
чым еай ышта. Викгына 
ойым кусаршаш вэрч 
тулшо имньэ гай ала 
Куш-пэлкэ налын кайат, 
йырым-йыр пӧртыт,нымо 
толын ок лэк. Шимби- 
рэ вын „Пэдатҥикыжьш" 
кусарэныт. Мо вэрч ку- 
еарэныт дыр — нымаг 
умылаш ок лий! Сады- 
гак—арифмэтикэ мэто- 
дикым. „Иэстэсгвозна- 
вьэ мэтодиЕсыжым" вман

Йанэпов Т. (РОНО 
инструктыр). Чавайвын 
„Ӱдӱр - ВЛАкЫШТЫЖЭ"
„Натальэ—косатальэ, та- 
лэ пачэ тачана," гай му- 
тыш шуатат, лудмэтат 
ок шу, тугэ ритмылан 
да рифмылан вэрч гына 
мо лийэ-сааымшӱшмым 
еылнэ литэрагу, лая чот- 
лаш ок лий. Говор йэда 
кнагам луктат ок Кӱл: 
бэлэбзйла, калтасаль, 
пӱрыла, молаг. Ту Кор
но йоҥылыш Ик ли- 
тэратур йылмэ лийжэ. 
Тыштат—туштат умы- 
лыдымо мут влакым 
йалт чыкаш ок Кӱл, 
еанлэн кн г̂а еэрышэ 
да рэдактыр-влаК пг;э 
йалыштын говор ^дэн 
тӧчэн ынышт шинчэ. 
Коклз школын кӱшыл 
кл^еешэ влаклан матэ - 
матикэ дэн йалт куеа- 
раш ок кӱл, еа щктэ 
туныкташ ок лий, умы- 
лыдымаш еэралтэш, пу- 
лашаш гына, тудо ик 
Культурыш ушнэн тол- 
маштэ чарэн вэл шога. 
БуКварьым чынак огыт 
умыло, шуКыжым ӱдра- 
маш впак. Сандэн лик- 
бэз пашат ончык ок ка- 
йэ, тӱҥалтыш школыш- 
тат йӧео. БуКварььш 
тыееэ йылмэ дэн лукдэ 
йалг ок лий. ,

Ишкузнн И. (Колхоз 
культурник) Марий йыл- 
мым тӱпландараш жап 
шуын. Тӱп йылмэ лий- 
жэ, авторын рэдаКты- 
рын говоржо дэн пэчэт- 
лымым чараш. Газэт 
влашшгэ умылыдымо 
мут пэш шуко. Йошкар 
Олаштэ тунэммэ годым 
тӱрло вэр ГЫЧ ТОЛШО 
марий влак пэрвой кана 
ваш лийнат, иктэ вэеы-

умылалтэш. Учэбникым, | вам огына умылоильэ.Iлитэратурымат умылы-! Тӱв ыт, турко, талын, 
шаш вэрчын олыкланюкмак Муг гайжымйалт
поена, тывэл мариилан 
поена лукташ кӱлэш, 
кызытеэ еэмын эртак 
олык йылмэ дэн луКмо 
—куго йоҥылыш-Йаков- 
лэвмытын ал фавитыш- 
тат, орфографрйыштат 
Кэлша. Молан манат 
гыя, кызыт рушла еэр- 
машкак „Й о“ , „Й у" да 
мовь пуртат. Тэрминлан 
шоҥго-влак шинчымэ 
тошто мутымат погы- 
ман, пэш еай-еай мӱт- 
влак улыт, тудым куеа- 
рышэ-влак огыт пого. 
Школлан мутэр кызы- 
так кӱлэш, туллэч пое
на паша пэш йӧеын ка- 
йа.

от умыло. Тувэт мари-

ла школышто тунук- 
тышо), Руш гыч куеа- 
рымэ аламл. Йылмэ ту- 
нуктымо кнага - влак 
шкат йоҥылыш еэрал- 
тыт. Соколов В. еэры- 
маштэ ойышт влак йалт 
йӧрдымаш, („Шӧнчал 
дэнэ кэмым да еолыкым 
валына") туныктымо го- 
дым ойым вэе кнага 
гыч натыва. Г. Карма
зин у правижым лончыл- 
дак учэбниКыш пургэн: 
(дэч— гЭч, коч— гоч еэ- 
рымэ нэргэн, молаг) эн 
йӧсогазэт йылмэ. „Ой- 
ганэн узэртарэяа" („Ма
рий Коммун“ ) манмаш 
воштылчыкыш лэКтэш: 
„ойганэа" манмэ „лӱ- 
дыя" манмэ лийэш. Ма
рий йылмын шкэ ойыр- 
тэмжэ уло, еандэн ал- 
фавитым вэеэмдаш ок 
лий, Тугэ орфографий- 
ат пужла, тӱҥкым-вож- 
шымаг от му, ик му- 
тыштак „е" дэн „э“ еэ- 
рымаш пэ я пулаштара. 
Кызыгсэ вич падэж эн 
анеат, ныгузат вцптат- 
таш ок кӱл.
Бикмасова М. (ТувуКты- 

шо) Тӱҥалгыш школын 
б уК вар ьы ш ты ж э  „колхоз 
вӱташтэ" ойлымашым 
йалт кодэа Кайэм, молая 
Жаеат гыя—тунэмшэ вэ- 
лэ огыл, ш ;ат ом умыло, 
вэе йылмэ дэн еэралтьш. 
Эн йӧеӧ „Ы “ буква. Йӓ 
артык шындат,, йӓ вэе вэ- 
рыш куеарат, йа шынды- 
дэ кодат: тракты р , тыр- 
актр, тыра кты р . Слухо
вой диктант годым „Ы" 
еэрмаштэ пэш пулашат, 
кнага гыч прамаЗ еэрат. 
Апак рушла туяуКташ 
тӱҥалмэ годым„Ы“ ӱм- 
б а л в э ко р э ш ы ж э  укэлан 
рушла „Ы" гай о ка г .  Кӱ- 
шыл клае мартэ эртак 
марла туеукташ ок лий, 
туьэм пы та р эн  вийгэжа» 
Иошкар-Олаш ок кайые.

куго. Литэратур йылмэ 
чоҥымын тӱҥжӧ эрвэл 
дэя олык йылмым * лы- 
шэмдымаш. Учэбник еай 
огыл, кодшо ий Калтаса 
райояышто йужо кнага 
дэн тунуктымым чаралтэ 
Сылнэ литэратурат, адак 
куеарымэ кнага-влакат 
тӱрлӧ йылмэ дэнэ луктыл 
тыт, тыштэ умлыдымаш- 
лыкшат шуко лэктэш. 
Мутэр чынак кӱлэш,тош- 
то В. Васильаэвын гай 
о гы л , у еэмыя ышгы- 
ман, Кызӹтсэ йылмым 
ончыктыжо. Тывэл йыл- 
мым шинчаш В. Мухи- 
нын эКспэдицыжэ то- 
лын улмаш. М у х и н  
БЦИК дЭнат, обком дэ- 
нат Кылым Кучэн огыл, 
ВЦКНА-н 50 тӱжэм ок- 
еажым пытарэя, тугэ гы-

гам ожно эрвэл-олык 
Й̂ГЛМЭ дэн луктыт ильэ, 
ындэ ООЫК йылмэ дэн 
гына, еандэн калыкат, 
тунэмшат она умыло ма- 
ныяэртак ойлат. Колхоз 
ник-влак тыгэ мачыт: 
„Марий Коммун" пэлэ 
рушла еэралтэш; еяужы- 
Шо-влак пэлэ рушла ӧй- 
лат;икшувыштымат руш- 
Л 1 тунуктат; интэлли- 
г^ятва влакат кэргыт 
ошт, эрэ рушла еэраш 
точат.Тыдэ вийгэжат мо 
гыч лэктэш? Социалист 
кгрган, наций форман 
Н}льтурым ышташ мон- 
димо гыч лийэш. Ста- 
лйнын XVI партий погы-

Кын моштэя лудыт гын,
рэнцэ лииэш
ВКП (б) М аробком * дэн 

йа тыдлан активы м  у ш -  ■Маробисполком пунчал по-
ат гыя, пэш  к у г о  паша 1 чэгтя  1937 5 йанварыш-

л Ч  е с тэ Иош кар-О лаш тэ м арий; чак малана учэбникын йыл- шэмэрлан тэзисым л 
ы п т а  тэш  и ьэ.Ыкдэ о -о  йылмэ нэргэн пэрвой наук мыжым лончылаш кӰлэш. Iлаш полш ат.Кэрэк ко 
клае-влаклаН матэмати- >конф .рэнцэ почылтэш. К о н ! Тыгодсо учэбник-влакыш тэ ' 
кЭ у ч э б н и кы м  куеары мэ ф эрэнцэты гайпаш ам  онча: еэрымым ӱд^р-рвэзэ-влак

Шнэ ойдам иаласыэа
Йош кар Олаш 5 йанварэ л | тыныт, еандэн чыла вэрэ 

лийшаш йылмэ конфэрз |п у ш  ышна кэрт. Т у ш к о л  
цыштэ алфавитым, орфогра влак ш каныш т лы ш ы /1 йал 
фийым, пунктуацым ’ падэж ' 
чотым каҥашат. Эн о •чы-

Ны
щй йылмэ-влак кызыт 
оыт ПЫТЭ, ИКТЫШ огыт 
ушно, а наций культур 

нат, ты мартэя мом по- дэг наций йылмэ-влаК 
гымбтжо палэ ошл, пэ- огыыК вэлэ кайат, пэлэд 
чэглашат огыт вашкэ, шат. Мэ районыштына 
тыдым ончышыштат уКэ ты корным мондэняа.Со- 
гай койэш. Ончыкыжо вэг оргаа да тӱрлӧ ор- 
тывэл йылмым тунэм- га [изацэ пашашкэ ма- 
шаш, шымлышаш уло.!рйн йылмым ышнӓ пур- 
Башгизыштэ (Вавилов П.!то Литэратур йылмым 
ышта) марий да чуваш!тыгодсо колхозник, па- 
кнага пэш шагал лэк- шрэ марий калыклая 
тэш, условийжэтуганьэ. кэ 1ыш гарымэ, пойдары- 
МосКо бригадэ ту нац- мэ олмэш калык лэч ой- 
мэн еэкторым пытараш ыраэн илана, эемаеа лэк- 
пунчалын ильэ, мэ об- Ш; кеага-влакымат огы- 
ком дэч пытардымашын на лудыкто, йал калы-

кый погэнлудын (окэн) 
огина шинчэ. Лудын он- 
чэ, ;а гын, ужыда: тыееэ 
ко 1хозник-влаклан умы- 
лынаш кнага лийэш гын, 
пэп йӧратэя колыштыт. 
Тӧщӧ йалыштэ погыны-

йат мэмнам ок умыло. Сардэн 8-10 клаеелан 
Марий йылмылан майак марлаш кусарымын кӱ- 
лийжэ, тудо жаплан лэшыжэ нэргэн шонал- 
гына огыл, кужашлан таш возэш. Тӱҥалгыш

школышто^руш йылмым 
туну^тымо г о д ы м  
окаштэкстукэ. Кокы
мышо пэл ийлан гына 
тэкег уло, тудат умылы 
дэ ко д эш . Сӱаслӓн лук- 
мо кнагам кучылтыва. 
Тувэч кэчын руш мут- 
влакым ойышто ?.-умлан- 
дарымэ дэч поена руш- 
лак еэрыктэм, вара мар 
лаш кӱеарыктэм.

Йуззйзе В И (Баш. 
Ц. И. К.) Йылмэ конфэ-

кужашлан 
кӱлэш. Литэратур йыл- 
мым Кызытсэ Калык ой- 
лымо гай ыштыман.
Кэрэк куштат „конный 
двор“ , „трудолэБь" ма- 
ныт,' газэгыштэ „кэчэ 
вий\  „имньэ вича" еэ- 
рат, тыдэ вараш код- 
маш огыл гын? Район 
газэтгам ончыкыжо тӧр- 
латаш иолшаш кӱлзш, 
йужо моло газэт гай 
калрлк йылмэ дэч ынжэ 
ойырло. 4

Ижбулдин И. (Кок-1рэнцын политикэчотшо

йодна, тыгак кэҥэжым 
каҥашымаш к а л а е э н  
ильэ—тудо пытарымэ 
огыл, шнраш пунчалын 
ильэ. ВашКэ палэ ли
йэш, кнагам лукмым 
огына чарыктэ. Область 
газэт лукмо нэргэн Ру
до Комитэтыштэ ончы- 
шаш уло, 1937 ий гыч 
аэКташ тӱҥалэш. Мари- 
йын лэкташ тӱҥалмснгӧ, 
чувашинат ышталтэш.

Сайранов Ш. (Тунук- 
тышо) Ик йылмэ лийжэ, 
ойырКалаш ок кул. Ту- 
гэ гынат кундэмыссэгай 
„вич трудодэнь утла" 
ганьэ ой-влак огыт кэл- 
шэ, утля—вэе ойым он- 
чыкта. Сылвэ литэрагу- 
рым кажнэ шкэ вэрыееэ 
йылмэ дэн лукман, еное- 
Ко кӱлэш, тудо тэмзэ 
еэмын лийэш, вэе марий 
ланат умландара. Алфа

чоттэя тэвэ мом кала- 
еаш Кӱлэш: кӱшыл Класс 
влаКлаваг куеараш кӱ- 
лэш, ты паша еай кай- 
шаш вэрч мом ыш- 
тыман? Кӱсараш кӧлан- 
лийэ еадлан пуаш оК 
кӱл, шуко ыштышэ ту- 
нугстышо вааКым, уста
йэҥ-влакым ушаш Кӱ-
лэш.Тэвэ 5-7 класс-влак
лаН руш йылмэ учэбник 
йалт укэ, у Кнага-влаКы

тунуктыш ылан, колхоз- 
никлан, елужышылан, чыла 

лончы- 
кӧат еа- 

дэ школ-влакы и мийэн  тэ- 
зие-влакым ончы ж о, шкэ

М а р и й л и т-р а тур  йылмэ уҥылат— укэ, могай мут- ойжым калаеыжэ
да йы лм экультурвийаҥ ды - Шым огы т уҥыло, руш гыч 
мэ онч^кы лы к задачэ-—до- кусарымаш тэмогай мутш о 
кладчик-влак: Н. Н Сапа- да ойжо йояылыш, тудым

маштэ манмыжла, на- мат еай еэраш кӱлэш,
кэрэк могай марийланат 
умльшая лийжэ. Сады- 
гэ пӱтынь йылмынат 
эрвэа дэн олык марий- 
лая иктэ лийжэ, иктэ 
вэеылан умлыдымаш гы 
на ыяжэ лий. Алфавит 
нэргэштэ тэвэ мом ка- 
лаеэм: Мушныя ойжо 
почэш „е", „ю “ , „ я " -м 
пурташ тӧчат, ты прин
цип йоҥылыш, тыдэ ма- 
лана ок кэлшэ. Тыгэ 
тӧчымэшКэ класс йэда

йэв дэн И. А. Борисов;
М арий алфавитым сай'-ш- 

д ы м^э— докладчик влак 
Н. Ф. Йаковлэв, Й. С. Ка
питонов, С .Г .Эпин, Г .Г .Кар
мазин. Мари орфографийым 
лончӹлмо— докладчик-влак: 
С. Г. Эпин, Г. Г. Кармазин 
В. М . Васильйэв, И. С. Ка 
питонов.

Сэрымаштэ тӱрло палым 
ш ы нд ы л м э -д о  к л ад ч и к - в л а к :

кузэ куеараш кулэш альэ, 
— тэвэ тудым шоналтыман. 
Тудлэч поена, марий алфа- 
витым рушыныш лышэмдэн 
вашталташ, мут-влакым

Йылмэ конф ф ш цы лан 
йамдылалтмаш —  пэш ку го  
политикэ чотан паша. Йам- 
дылалтмэ пашам шараш эн 
ончычак партий, комсомол 
организацэ-влак тӱҥалышт.

Чыла матэрийалым РО- 
Н О -ш ко 20-22 дэкабран кол

В. Т. Соколов дэн В.М. Ва- нэмут кнагамат лончылман.

еэрымашым (орфогравий чо тэн шуктыза.25 дэкабрышэ
ты ш то) точко  дэн запӓтой Р О Н О -ш то л у м ы н  погыны-
шындылмым, пад-ж  чотым маш ыш талтэш дыш ан тэзис
молэмдаш кӱлэш — укэ, кӱ- влак нэргэн чумургы ш о
лэш гын кузэрак вэеэмды- матэрийалым ончалтэш,
ман,— ты ды мат ончыктыза. конфэрэицыш дэлэгацым

Учэбник дэн пырльа еыл еайлалтэш. Ты ш кэ марий

еильиэв;
Вашталтыш (падэж) влак- 

ым рашэмдымэ— докладчик 
влак: Н. Ф. Йаковлэв,М. П. 
Чхаидзэ, Г. Г. Кармазин.

Тӱҥалтыш кум  доклад- 
лан тыгай еборникым лзчэт 
лэн лукмо: Борисов И. А. 
— марий^литэратур йылмэ 
нэргвн; Йаковлэв, Капито 
нов,Эпин-марий алфавитым 
вашталтымэ проэкт; нунак 
марий орфографий проэкт; 
Кармазин Г.Г.— марий алфа
вит дэн фонэтикым, морфо

ш колы ш то ту н укты ш о  
влак, адак кнага окыш о 
поена колхозник-влак да

Тунэмшэ-влаклан кэлшышэ 
ойлымаш,почэламутда монь 
уҥлыш аш лык улэш альэ | елужыш о-влак уж ы кталты т. 
укэ,адак ку го  йэҥ-влаклан Кодш о матэрийалжым на- 
лудшаш (окыш аш ) еылнэ- лын^кондаш кӱлэш
м ут кнага-влакынат еаиын 
альэ йӦрдымын еэралтмышт 
нэргэн калаеэн пуаш кӰл- 
эш, уҥлыдымо мутшым, ой - 
жым ончыктыдэ ок лий. 
Т уга к  политикэ да наук 
кнага-влакым ончэн лэкман. 
Ш кӧлыш  шудымо-влаклан 
лукм о кнага нэргэн, адак 
букварь нэргэн еайынак

--марий орфографий нэргэн. 
руш йылмэ учэбникым Ты сборник влакым вэрлаш- 
лукташ пижыт гын, ты кэ колталтын. Кы зы т па- 
ДЭ еайрак лийэш. Кэ- Д9Ж нэргэн тэзис влак пэ-
рэК могыват, ты ТЭЗИС чэтлалт* т> -Д ак пунктуацэ 

, , нэргэн матэриалым пэча-
вяагШМ пашазэ, тунуК- ТЬЬ1Ш Пуаш йамдылалтэш. 
тышо, Колхозник, елу- 
жышо коклаштэ лудеа, 
чыла ойым тышкэ кол-

логий дэн орфографийым шоналташ возэш. 
лончылмо; Васильйэв В. М . Тэзис влакым М иш кан

Кыдӓлаш Ш колыш , Чорай, 
Тымбай,Памаш П ^лэ Кы да- 
лаш ш кол-влакьиц адак 
К уж н ур , Кэмэй, Ардаш тӱ- 
ҥалтыш ш кол-влакыш ша- 
латалтын. Тэзис.-влак пэш 
шагал да нэш вара колтал-

Иылмэ конфэрэнцыштэ 
ончышаш доклад-влакы н 
тэзисыш т адак „М арий Ком 
м уяэш “ ӱчашымэ матэри- 
йал Р О Н О -ш то  уло. Кэрэк 
могай кэчынат кае 4 гыч 
10 чаемартэ пурэн окаш 
лийэш.

Йолташ-влак, конфэрэн- 
цылан чот йамдылалтса, 
ш кэ ойдам калаеыдэ ида 
кодо, ту гэ  гына кы зы тсэ 
туны кты м о да кнага пашае- 
еэ еитыдымаш-влакым пы- 
тарэн кэртына.

Ж ап ш уко  коДын огыл, 
пашалан вийын пижаш 
кӱлэш .

Ӱ П Ы Н

тыяа. 25 дэкабрыштэ 
угыч погынэна. Эрла 
тэзис-влакым шалатэна,

маа почэш мэ йолташ- 1 поена учэбник дэнеыл- 
эмдэнко^тын ӱстэлвоК- кэ литэратур кна*а лон- 
тэ1 шичнат, йӱКын лу- чылаш пуэдэна, кӧ-кӧ 
дан туҥӓлнӓ. Ончычта- дэн пырльа, кӧ момлон 
ма?а шупшаш да мо^ь чылмыжо шуэш—тудым
лэ тыт, оиласат, кол ышт 
мылгат ок шу. Ольан- 

ан чыла чумыргышт, 
пак лийэ, мый адак 

лу [ам. Пытаршым, онча 
лым, вийгэнат пэш кӱ- 
мӱрлын колышт шинчат. 

шоҥгыжо маньэ: „Ку 
тыгэ ик мутшат ар- 
 ̂ огыл, тыгат еэраш 
1эш мо?“ .Садыгэ Йа- 

ныц Йалкайнын „Вичэ 
ум)алныжым“ лудмӧҥ- 

моло еэрмыжымат 
ым, варажым Шабда-
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витыш „е“ -м пурташак лу 
гын, чыла вэрэ пурташ, рьй „Акыр еаманжым 
укэ гын, йалт ок кӱл. лина, тудым умылаш 
Кок тӱрлынат, „е" да„э%ту 
пурталтэш гын, ожно ы-1 
йатьлан ыштымэ гай; Ся 
кушто мом еэраш табли-1 ча 
цым ышташ возэш, ты-;ш 
дэ оК йӧрӧ. „  [аК

Сагадэйэв ИэрмолайЫ 
(РОНО вуйлатышэ) Кна-

'арак куштылго ог- 
ильэ гынат, кэлшыш. 
[ыгэ лудын-лудын 3 
йӱдат шуо, огытаК

шоналтыза.
Сагадэйэв Акыдий:

(прэдиикын олмэштышы 
жэ) ОлыК дэн эрвэл мэ
рий ик гайраК, нуны- 
лан литэратур йылмэ 
пырльа Кулэш, КурыКын 
поена. Киагам умтыды- 
мо мутым гына пурташ 
ок кӱл. Тавэ „Коммун 
Корнэш" куго матэриа- 
лым газэт гыч гына пэ- 
чэтлатат, умлыдымо вэр 
жэ пэш йатыр лийэш, 
тыдым мэмнан журна
лист* влаклан изышаг йу- 
вӓныдэ тӧрлаташ ти- 
йыш, чыла обшэствэн- 
вость полшыжо, укэ гыя 
тираж изэммэ дэнэ пэты 
ралтынат кэртэш, тэ ты-

ЛӰМЖӦ ГЫНА МАРИЙ КНАГА
М арий кнага да марий 

кнага маныт. М ы й чӱчкы - 
дынак окэм. Умылышаш 
ккагаж э пэш шагал. Тэвэ 
„Брусни* кнага уло „П ере
вел М . М . Иванов" маиын 
еэралтын.Кусарэн да тудым 
мэмнан вэл марийлан угы ч 
куеараш к у л э ш . Йа ончыза 
тэвэ: кнага ӱмбаланак „Тар 
гы лты ш .т у к ым“ манылтын, 
мо лийэш тудо, иктат огэш 
шинчэ. Э нтӱвгалтыш ыш так 
пэш ш уко  умлыдымо мут 
уло: ыльэ, кыка, тӱеаи, 
кыжылгэ, тошмэм шэҥ- 
гэл, йадра гай, рӱжгэ, 
чашмам, ӱлынӧ, льоргэн, 
шып, йырваш, шургэи, 
пиеын, мотночан, йывыи- 
тын, арвам, ношэлыш. 
Тыдым икты ж ы м а! огына 
уҥыло. Тӱвӧ пэл етрани- 
цылан гына моннар уҥылы 
дымашлык в^р уло.

Т уд ы ж о  Й ош кар  олаштэ 
лэкты н. Тэвэ М оско  учпэд- 
гизыш тэ „Шнэтыи динар 
—шамыч нонла штэ кна 
га лэктын. В. Эминан куеа- 
рэн мянылтын. Умлыдымо 
м утш то  шагалрак гынат, 
мут-влакым йалт в е тӱр - 
лын ушкалэныт, еандэн

пуае— шамыч йалэшышт 
мыйым кузэ ваш лийша- 
шым мый палышым, тугэ  
гынат^сайын шоналтммэк 
нымогай ӱзгарымат ижым 
нал. Рэвольвэр еадак ны- 
могай пайдам ок пу. Так* 
шэ, куд  йыҥым В Э р а Ш Ы Ш  
так пыштэм ильэ дыр, 
тидд8ч лӱдын ик жаплан 
папуас— шамыч шыпла- 
нат ильэ, варажэ кузэ 
лийман?" *

Тыш тэ марий ты гэ огэш  
ойло, шонкалыш ым,шамыч,

Яанэ, апак луд да ад - дым ида мондо. Мэ га-
луд вэлэ маныт. Ту- 
тышо йолташ-влак 
икым яогвн-нопн йӱ-

зэтвам 2—3 тужэмыш 
шуктыдэ ныгузат она 
кэрт.

гырак, еэлт, айета да монь 
умлыдымо мут-влак улыт. 
Адак иктэ уло, ӓлӓ муро, 
ӓлӓ такмак, нымоланат 
огэш  тол. Т уш то  ты гэ еэ- 
ралтын:

„М эмнан алаша ашал- 
тэн кэртэш ,

Колхоз апшатна таган 
лэн.

Мэмнан ударник кой- 
ышланэн кэртэш ,—  

С уконны й коетьумым 
чийалын". -
И кта ж  быжий йэҥым 

шоналдымэк, ыжым, такш э, „ит койыш ланэ, калтакай" 
йыҥ, ыльэ, тиддэч, ӱзгар, маныт, еандэн ударникым 
варажэ огы т ман. Тыдэ лӱ нойышланэн нэртэш ман 
мын тош то пиеыр гай окаш  маш муекылмаш вэл лийэш, 
нэлэмдэн еэрэныт. тывэл марийлан ӓлӓ муры-

Уло адак ик кнага, „К ол  жо, ӓлӓ такмакш э изышат 
хоз муро такм ак-вл ак“ ма- ок кэлшэ. Тугай муры жо 
нылтэш. Маробиздат л ук- еадэ кнагаш тэ шагал огыл. 
тын. Ончал колтыш ым Ы ш кэнан вэлыеэ у  муро 
51 мшэ страницам. Т уш то  дэнтакм акы м  п э ч э т л э н л у к , 
тыгэ еэрэныт: таш кӱлэш , тунам ижэ ум-

„М эмнан кол хо зи м н ьы  лэна. М оло кнагамат ту га к  
на. И к т а ж э  взеы жэ дэч л укташ  кӱлэш . Кы зы т тэвэ 
чаплырак. изэ-влак букварьым йа луд-

Й ӱксӧ  шӱӓн, выльгыж- шаш кнага манмым налы- 
ш э^пунан, тат, ш уко  „’мутш ым огы тат

Йолыш тым, модыктэн уҥыло, й уж о  годым учи- 
вэл ш о га т .“ , ты лжат калаеэн ок  кэрт.
ЧаппыраКгйӱнсӧшӱан, Кнаган л ӱ м ж ӧ гы н а  мари 

окаш путы рак йӧеӧ. Тэвэ выльгыжшэ манмэ мут- йын ы нж э  лий, йылмыжат 
15страницаштэ тыгэ конча: влакым умлыдымылан уло марийын лийж э. Умылаш  

„Пэлэнэм рэвольвэрым такмакш ат йот йылмэ дэнэ лийды м экнагам  пэчэтлашат 
налаш, альэ налаш огыл езрымэ дэн иктак. Вэс так- огэш кул .А Л И Й Ы Н  А Л К А Й  
манын шонкалышым. Па- мак влакыштэ кунарак, ӓо -! („Л эни н " колхоз)



Ойлаш тӱҥӓлыт кумда Российын мучкыжо  
Мый нэргэнэм кэрэк мӧгай йылмэ влакат: 
Слӓванын уныкажэ, финнжэ, кыст ир йэҥжэ— 
Туҥгус, стьэпын досшо- калмыкат. , (д. с. ПУШКИН)

Пушкинкольшылан 100 ий тэмэш
ий Ю-шо фэвра-; 
мэмнан эн ' к у г о |

1937 
льыштэ 
руш  поэт Алэксандр Сэр- 
гэйэвич П уш ки н  колмылан 
100 ий тэмэш. П уш ки н1—  
е-ллнэ мутын устажэ. Ту- 
дын произвэдэньыш т влак 
гыч П уш ки н  илмэ пагытым 
кӱ зго  ганьэ раш уж а ш  ли- 
йэш. Кӱтш гл дворӓн Т7Щ- 
кан нымо пашадэ илмыш- 
ты н осаллыкшым тӱж вак 
лукты н. Российысэ крэпост- 
ной права ваштарэш лийшэ 
ту  пагытыеэ ончыл йэҥ 
влак (дэкабрист влак)ид,эй- 
лан лы ш чл  шогэн. Граф 
Аракчэйэв ганьэ прэетол 
йыр пӧртш о влак вашта- 
рэш эпиграммэ влак (игы лт 
еэрымэ) дэнат кучэдалшэ 
П уш кин  кугыжаныш лан 
кэлшэн огыл.

1820 ийыштэ „В ольность11 
„Й ал “ , „Чаадайэвлан** по- 
чэламут влакым еэрмыж- 
лан, эрык вэрч шонышо поэ 
тым кугы ж ан  правитэль- 
етвэ йӱш то йӱд  вэлышкэ, 
Соловэцкий монастырыш 
колташ  ыштэн. Варажым 
кугы ж алан лышнэ ш огы ш о

ПАГАЛЫМЭ ЙОЛТАШ-ВЛАК!
1937 ий, фэвральын Ю -жо К р у ж о к  пашам эрэак намий 

руш литэратур йылмым шаш вэрч планым ышташ, 
ш очыктыш о ку го , руш  по- куд  кэчылан пӧрык дэч шу- 
эт Алэксандр Сэргэйэвич эн огыл заньатьым эртараш. 
П уш кин  колмылан ЮО ий 2. Сылнэ мутан кнага 
тэмэш. - (влакым: „К а к  закальалас

А. С. П уш кины н литэра- сталь“ , „Савырымэ  ̂еӧрэм** 
туржы м  еаклышалан совЭт ! да м арийгш сатэльЙ алкайн 
власть ку го  ш онымаш ым Й. дэн моло произвэдэньэ 
ушэн да туш ко  шэмэр мае влакым окышаш (лудшаш) 
е ы л а н  т у н э м а  ш вэрч ты литэратур кр у ж о к  
кумда корным почын. влакым ончылкэшат пэҥгы- 
Тыдын дэнэ пырльа еталин дэмдыман. 
эпохо йодмашлан вуйы н ! 3. Кажнэ библиотэк пэлэн 
ш огыш о да мэмнан рэвольу- А. С. П уш кин  илыш ыж дэн 
ци онп агы ты м  о н ч ы к гы ш о , пашаж нэргэн выставкым 
у л и тэ р а тур а ткум д а н  шар- организоватьлыман. 
лэн толэш .

Мэмнан пӱты нь  элна 
Алэксандр Сэргэйэвич П уш - 
кинын ЮО ий тэммэ йуби- 
лэйжылан йамдылалтэш.
Тудым ушэштараш памӓт-ММ I ^

П уш кин  ж а п # 'ник дэн У школ да библио- нэ йалышТэ йубилэйнэ ка- 
тэк влакым почэда. сьш ЭрТарымаштэ А. С.Пуш

тат еэрэн моштэн огыл.
Руш  литэратур йылмым 
ыштышэ да тӱнчамбал еыл- 
нэ литэратурыш то почот- 
но вэрым налын шогыш о 
Пуш киным еэрымышт влак 
интэрнациональнэ лийныт, 
чыла калык коклаш тат шар- 
лэн.

М арлаш кат йатыр гына 
куеаралт ын: „ Капитан ӱды р и 
„Тэлэ кас“ , „Й ал “ , йомак- 
влак, тулэч моло.

П уш кины м  В. И. Лэнин 
кугы н  йӧратэн (пагалэн), 
произвэдэньышт влакым 
ш уко  лудӹн
ыштэ тудын творчэствы 
жым аклэн огытыл, ту га -1 Д, с , П уш кин колымо кинын илыш ыж дэн паша* 
ньэ кэлгэ шонымашан про- ЮО ий тэммэ < кэчыжлан жэ иэргэн докладым ышты- 
извздэньэ влак ш укы жы н жап шагал кодын. Сандэнэ ман- Лӱмын ты кэчылан-

4. Колхоз бригад дэн фэр- 
мылаштэ А. С. П уш кины н 
илы ш ж д энэпаш аж э нэргэн 
умландарымэ каҥашым эр- 
тараш.

5. Ю-шо фэвальлан ка ж -

ш умы ш кы ж о, уш ы ш кы ж о йубилэй кэчым эртараш

иӱлэнак иула. 
в оЛ эн сэ  йэҥ влак П у ш ки 
ным пистолэт пуч ончр- 
лан шогалтымэ йӦным кы- 
чалмт. Пытаргышлан, ын- 
дыралтшэ поэт чытэн кэрт

Гэккэ-

ш уш аш лык лийын огытыл. 
В. И. Лэнин, Л. Н. Толстой 
колымо нэргэн еэрымэ ста 
тьаш ты ж э ты гэ манын: 
„Толстой  —  худож никы м  
Российыш тат пэш шагалжэ 
пала. Тудын ку го  произ- 
вэдэньыжым чылалан лы- 
шыл ыштэн ш уктыш аш  
вэрч кучэдалаш кӱлэш.дэ ^эдэ т^шкаееэ

еэрызэ (пиеатэль) влак К а - ! рэн— Дантэсым дуэлыш I Тыдлан м и л и й о н д а л у  мил- 
рамзин да Ж уко вски й  у т а ш 'ӱ ж ӓ ш  возын. „1837 ийыш -! йои йэҥым пичкэмышыш, 
пурмо дэнэ гына кэчы вал1, тэ улак тэлэ йӱдым М и -1 тошкалтмашыш , ка то р го п а  
вэлыш ^колталтын. О нчы ч-,клай  I кугы ж ан жандар- шаш, нуж налы кы ш  кудал 
шым Й экатэринославы ш тэ, мышт влак вор ганьэ ш о- 
ила, варажьш Кавказыш тэ, лып П этэрбург гыч П уш - 
Крымыш тэ, Бэссарабийыш- кинын колшо капшым наҥ- 
тэ, Одвесыштэ, М и ха й л о -' га'йышт. Дворӓн рэакцэ дэ-
век йалыштэ ила.

1826 ийыштэ П уш кин  . пуш тмо руш  калыкын ку го  
ееылкэ гыч „утаралтэш " . 1 поэтшым кугы ж ан  прави- 
ПӦртылмыж мо^гат кӧрго тэльствэ йылэрак шылташ 
тул ж о  ок  йӧро. Варӓ ту- тӧчы ш . 11 („Правда**, 17 дэ- 
дым ко к  тӱрлын эекэрат: кабр 1935 ий). Тудын еэры- 
М иклай  ку гы ж а  ышкэ цэн- мыжэ ш уко : „Кавказский 
зор лийэш, Бэнкэндорф плэник**, „Б ратья— разбой- 
вуйлатымэ жандарм влак н и ки “ , „Бакчисарайский 
П уш кины м  ош кы лж о йэда фонтан**, „Цыганы**, „Бо- 
ваҥат. рис Годунов**, „Полтава**,

П уш кинлан пытартыш ий „П овэсти Бэлкина*4, „И сто - 
влакыштэ кугы ж ан еуртш о рия села Горюхина**, „С к у -  
пэлэн ш огы ш о тӱш ка  кӧр-; пой рыцарь**, „М оцарт и 
гыш пураш возын. Тыш тэ I Сальери**, „М едный веяд- 
П у ш к и н ы м у ж ы н  кэ р тд ы -! н и к “ , „Дубровский**, „Ка- 
мэ лийыт, тудын ӱмбалч \ питанекая дочка**, лирик 
игылтмэ, шолып еэрыш : почэламут влак, тулэч мо- 
влак кош таш  тӱҥ алы т-П уш -! ло. П уш ки н  колмылан ЮО 
киным ышкэ вэлыш кыш т |ий  тэмэш гынат, мэ тудан 
еавыраш, ышкэныштым еэрымыжым йывыртэн лу- 
м окты кташ  тӧчат, тудын | дына. Тудын мартэ еайын, 
кӧргы ш ты ж о ожео тулж о куш ты лгы н, музыкальнэ ик-

поена номэр пырдыж газэ- 
тым лукташ .

6. А. С. П уш кины н илы- 
шыж дэн пашаж нэргэн ма- 
гэриал влак чыла рӱдӦ дэч 
областнэ газэт втакэшат 
пэчэтлалтэш.

7. Йубилэйлан йамдылалт- 
мэ паша миймэ нэргэн ра
йон дэн пырдыж газэт вла- 
кэш увэртарэн еэрымэ кӱ- 
лэш.

! 8. Паша миймэ нэргэн лу 
кэчылан пӧрык ВКП (б) рай
ком  пэлэнеэ П уш кин  кэчым 
эртараш ойырымо комие-

. .■■еышувэртыза.
кым йукы н окымо (лудмо)! ^ г
чотыш то. „Капитан ӱдыр**,* 9. Йубилэйлан йамдылалт- 
„Мэтэль**, „С танционны й маш еылнэ мут литэрату- 
емотритэль**, „Д уб ровски й **; рым кумда маееыш ш укты - 
кнагашт-влакым, „Й а л “ д э н ! маш дэнэ да чыла озанлык 
моло почэла мутыш т вла- политик паша шуктымо, 
кым, ту гак  тудын произвэ- грамотдымо дэн шагал гра- 

йӧндэнэ тэмдат, произвэ- д9НИйжэ да литэратур хрэе м отан-влакы м дуны кты м аш  
дэньыштым йулатат, калы- том атийжэ гы ч п о сн а ӱ ж а ш  дэнэпиды лт эрташ тийыш 
кым кул ьтур  дэч тулдэнэ влакым окыман (лудман). 1 П Р О КО П Ь Й Э В  Н.
да пчал дэнэ авурэн шогат. ________________

Совэт Уш эмыш тэ гына
П уш кин гай ку го  талант Увэотымаш-влак
влакым мондымаш укэ, к ы - , “
зыт' опчэн, жаплэн, пашаш - 1 Й ош кар-О лаш тэ лийшаш 
тым ончы к колталтэш . й ы л м э  конфэрэнцийыш йам- 
Мэмнан эрь)к элыштэ, Ста- дылалтмэ погынымаш  25 
лин эпоХышто илышэ дэкэбрыштэ 7 час каетэн 
к а л ы к  в л а к  П уш ки - ( рО Н О -ш  лийэш.

тышэ обш эствэннэ строй 
ваштарэш кучэдалаш кӱ - 
лэш.Ты длан социалист пэ- 
рэворот кулэш,,. Лэнинын 

агэнтствэ 'гы м уты ш т-влакП уш кинла- 
нат лач кэлша.

Кызытат йанлыкланышэ 
фашизм эллаштэ П уш кин 
ганьэ гэний влакым тӱрло

вииын иамдылалтман, туҥ  
шоныш тыгай паша-влак 
ш уктымаш тэ лийман:

1. Каж нэ клуб, лудмо 
пӧрт, йошкар пусак дэн 
кажнэ школ пэлэн ком м у
нист, комсомолэц, колхоз
ник дэн колхозница-влакым 
шупшмаш дэнэ литэратур 
круж ок-влакы м  организо- 
ватьлыман. Тыш тэ А. С. 
П уш кины н илыш ыж дэн 
пашаж нэргэн каҥашыма- 
шым эртарман. К р у ж о к  вуй- 
латышым ойырэн А .С .П уш - 
кинын произвэдэньышт-вла- 

(лудмо)

цым шинчыдымэ да произ- 
вэдэньышт влакым лутды- 
мо (окыдымо) ынжэ лий. 
П уш ки н— мэмнан.

И. А П Т Р А Ш И Н  
(М иш кан  Кыдалаш Ш ко л )

Фэрмӹштэ ӱдрамаш дэн шоҥю кугыза впак ыштат
„Коммунар" колхо- 

зышто (Паеай йал ео- 
вэт) вольык овчымо па-, 
ша аламан шындалтын. 
Вича-влак шоИшумдал-; 
тын егыл. Олым пӱчкэ-, 
дымэ да олым парить-< 
лымэ укэ. Кургым нор-( 
мо дэнэ огыт пукшо. 
Адак ныл имньэ колэн 
да выкидыш влакат уло. 
МТФ дэн ОТФ-тэ пӧр- 
йэҥ-влак гына ыштат. 
Тушко ӱдрамаш вий 
шупшылтынак огыл.

Дэкабрын 13-жо им- 
ньэ ончышо дэн .фэрмэ 
наша йэҥ-влакын, кол-
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хозник, колхозница да шышашым организовать 
шоҥго-влак ушнымо дэ- лаш, фэриэ дэн имньэ 
нэ производствэннэ со- вича влакэш олым пӱч- 
вэщауьышт лийэ. Совэ- кэдымэ дэн курго па- 
щаньэ, имньэ ончымаш ритьлымым ышташ пун- 
дэн фэрмэ гыч вийан чальэ. Т.угак фэрмэ дэн 
пашазэ влакым чодра и^ньэ вича-влакыштэ 
йамдылымэ договор шук еутка мучко дэжурствым 
таш колташ. Нунын ол- намийаш. Ти пунчал 
мэш ӱдрамаш дэн еьоҥ- шуктымашым эекэраш 
го-влакым шогалташ да ныл имньэ колмо дэн 
пунчальэ. Совэщаньыш- выкидыш лиймэ ӱмбач 
тэ лийщ.э шоҥго втак, вуй паша почэш мут 
„чыла вольыкымат еак- кучаш кодаш. Адак ты- 
лэн луктына“ манынму^гайпогынымашым чӱчкы

Погынымаш кэ м а р и й

-влак, адак поена колхоз- 
ник-влак епиекэ дэн ӱжыл- 
тыт. Погынымаш кэ кэрэк 
кӧат пурэн кэртэш.

Р О Н О  В У И Л А Т Ы Ш Э
школ-влакыш тэ туны кты ш о ЙЭРМ . С АГАДЭИ ЭВ.

Марий кнагам, газэтым умлэда
укэ?

Шкэндан ойдам РОНО-шко толын кӓлаеыза, 
еэрэн пуза.

Йошкар- Олаштэ марий йылмэ нэргэн 5-шэ 
йанварэш лийшаш кбнфэрэнцылан тэзие-вла- 
к,ым РОНО-што каетэнэ 4 гыч 10 еӓгат мартэ 
кэчын ончаш лийэш.

Чыла марий пашазз, колхозни^туныктыш о, 
елужышо, тунэмшэ влакат марий литэратур 
йылмэ нэргэн ышкэ ойдам калаеыза. РОНО

тым пуыч.
Совэщаньэ | вольыК 

влакым нормо &энэ лук

дын эртарэн шогаш иал 
еовэт дэч йодаш.

ХРАМЦОВ

2 Одэкабрыштэ Ю час эр- 
дэнэ „Ком м ун К о р н о “ газэт 
рэдакцэш заочно тунэмшэ 
пырдыж газэт рэдактыр 
дэн йалкор-влакын организа 
ционный погынымашышт 
эртаралтэш.

Ты погынымзш кэ „К о м 
мун К о р н о *4 газэтыш заоч
но тунэммашлан анкэтым 
колтыш о-влак чыланат тол-

ман, адак тылэч поена за
очно тунэмаш шонышо чы- 
ла йалкор дэн пырдыж га- 
зэт рэдӓктыр влак толын 
кэртыт.

Толшо-влак, пэлэнда кок 
кэчэлан кочшаш продуктым 
налза. Пэрвой заданьым ту- 
нэмаш тӱҥ алы наР Э Д А КЦ Э .
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