калыкмн утлымашылсӹ лачак шка кидыштьгдиы

тӱньа йорлй—влак иктэш ушныза!
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Вӓткӓ Губэрна Мари еекцйа лукмӹ газет
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Вӱр-кэчӹ. Август И-жӹ 1920-и

Тыдым умлызьада, ыштэнат шуктызьа.
Тунэмаш паш а кумдыкэш кайжӹ
манын, Родывлак тэмда дэкы мут
дэҥэ савы рнэна.
К ы эы т Вӓткӓ олашты. йош кар
армиаогры, мари салдатвлак пэш
гауко. Ваш лиймэ ӓэш ы н кушто
ужут, тушто йодыт? „Кунам мари
спектакльда лыйэш® манын.
/ Сайӹнак мари спектакльӹм шындылаш мари вургэмна укэ, вургэм
вэрчыи шуко пашанам ы ш тэн о гы н а
шукто.
„Й ош кар армйаш ты кошсо салдатвлак тупэм шогышт, мариын илышыжым ужышт, шӹнчэн ш огйш т*
маншыжэ, вургам нзргэш ты солшышт.
Уэздный мари отделышты шинчӹшӹ влак вургэм ногымаш пашам
тунуктышы влаклан-да моло умылышы
йэн влаклаи кӱштушт. Малльыяс
уэзд мари отделан В-м ӱдрӱмаш тувурым, 2-к иӧрдэн тувӹрӹм, 8-м
шӹаакшӹм О-м ӱштӹм муата кӱлэш.
В ур зум уэзд мари отделан, 4 -л
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ты нды пэж ы ыльы, тыды пашалан
полшаш В ӓткаткы тэатральный курслап толшы В ӱрзы м мари ӱдӱрвлпкым Романова дэнэ
Соколов а,
адак молы йолташ влакымат ӱжып
ыльы. Ужмыгодым полшага лич вара
рэпэтицийа ыщтымы годым йолтаяь
.влак шукыжы
ышкэныштын кӦ
улмашыштым
овчыктэн
пуышт.
111у ш ж ы рэиэтицалан нота вараш
кодын толыт ыльы.
Спэктакль ы ш таш жапна шуӹ,
йолташ влак шукыжы ольаш туҥалыч „мэ ыштэн огьша кэрт, вургэмпа укэ, адак саи тэатрэш ышташ
вожылына“ манаш тунальыч. Спэктакль олмэш август 8 жы руш арньа
кэчэ митинг-концэрт ыштыман лиИ
тыды концертлан полшаш нунылан
возьы, мыи митингам почын о л ь а т
тунальэм годым, йолташ влак ольан
птылыи нытэн улыт.
К онцерт огыл „Чэвэр У ж ара“
е д щ н а т , шп-Дпй, -Т ы ш иолташ влал
мари калыкын ончылны шогышы.
шинчышы йэнышт улыт, нуйылан
Совлт Рэт уӧлгт а ышкэ калыкыштым тунукташ шӱда, (кушта) нуны
тудым пылыщышкыштат пуртымышт
огэш шуй. Ты гэ ыштышы мари тунэмшы влак лэч мом вучаш кулэш?
Гуӧерньа Семимам олталмы мӧнтӧ
кӱвьэ нуны шэмэр маривлакым огыт
оталы нунылан В&тт урэм воктэн
руш качывлак дэнэ, кош таш еаи
тучэш. кунам полшэда Йолташвлак?
Ром анова, Соколова, ф. Смирнов,
Ш абурков, Кузьминых тэмдан дэч
йодам!?
Губ. Секциа А пггатор Иванов.
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Мари кузьэ Полша.
Август 8 жы В 'ӓтШ

з

Воӧырич.

ӱдрамаш тувырым, 8-м пӧрдш ту- тӱрльӧ тунэмаш вэрым опчэн кошвурым, 4-л шӹмакшӹм 4-л ӱштым тын, калык ӱмбакы шалаташ тӱн а Английа Нетроградым лӱмуаш возэш Йарап уэзд мари от* ли т ыльэ.
дыктаделан, В ур зум ш отдэнак муаш воВаргаава пыташ тӱҥалын да
Экскурсиам ышташ йара пагыт
зэш . Ч ӹ ла’тӹ вургэмлан распискам вэрэштэш манын шонэм.
Апглийа ӧрмыждэиы шкэ пуш влакналӹн оксам акш ӹ дэнэ тӱлэн-ӹгашӹм (флотщым) Петроград дэкы
Медведев.
ТЭн шуктызьа В а т п а губэрна м а
колташ шона. Туды ош Ф инляндии ри отдел оксам тӱла.
ам полшащ ӱжэш. Зиновьев йол
Тӹ шонымаш паша осалан огыл,
таш тыгэ газэтэш возьа:
Тӱрльы увэр.
И ӧш кар армйаш ты орланэн кошсо
„Кронш тадты ш ты улшы матрос
мари влакын чонӹштым куштылгэмвлак,
краспоармейц влак шэклапэи
Саратов . Август 4-жы ола пэш
даш. п ӧ Ӓ а р салдат влак кум-лий Со кугун йӱлаш тӱнагалын. 36 квартал щ огыза,
тэмдалан Иетроградысьы
вэт властьым ар ал ат, кум ий вӱр ола йӱлэн пытэн 10 ужашыжы чылт пашазы вяак ӱшанэи шогат“ .
йоктарэн коштыт. Кӱзэ гӹнат туду- 1ШТЭН.
л а ш в илышыгатӹм
кугатӹлгэмдыЕпатергтӧург . П эрвой пашазы
шаш вэрчыи ты гапьэ иашам шонэн арм йа шӱды тӱжэм утла куб. важык
Сар увэр.
лукташ возэш. В ат ка Инетитутӹга- пуӹм да пэЛ-. миллион пуд мланды
Радио. Август 5-жы. Ломжа
ко тунэмаш толш овлакат мари вур- гауым йампыдэи кок шӱды ныллы дэч кас вэл вэлшкырак мэ М ыши гэмӹгатӹм кондӹшт.
паравозвлакым да ныл шӱды вагоным цец дэны Сильдово станцийам СолТунам мари салдатвлак йӹлмӹж тӧрлэн.
даг^ налӹнна. Остро ленской дэны
гӹч, сай шомакым кааӹда.
'
Баку. ИЙуль 20-жы П эрсииа дэ- крэдалмы шога. Сгыьдово станцийа
'
Медведев.
иы да Грузпйа дэны молы кочӹ дэны паравозым 4 вагоным, 2 тан
лакмаш вэл кугужанысы калык дэ- кам пал ӹпна. Август 4-жы Остров-ым
нат
торгайаш лиймы.
Нарковнш налӹниа. Седлеип гутлашты. Запад
Шуды йамдылмы.
ны й'Б уг корэм ш ола м огӹ ры ш тт
Гӧнэй шоШым эн пэрвой ойар торга почылгын.
Август I -жы гыч тӱналын крэ- крэдалмы пэш чот гаога. Брестшогыш вара лум тольы, Зӱ ш ты ли й .
Лгшовсп, дэны Терехоль - ым налӹнТэнэй шудыжат кпня.ы шурныжат стьан калыклан паш а ышташ пол- на Б учач ола гутлагаты шукы йалжапын шочын. Йужы вэрышты йӧр* шымы арпьа туҥалын. Ола гыч за лакым налӹнпа. *
шынак укэат манаш лиэш. Тэнэй вод гыч, фабрик гыч молы вэргычат
Крымытты Александров олам
ӱмасы дэч коч можат ш ага^ шочын. тӱжэмдэны пагаазы влак йаллакыга налӹпна Комской корэм гоч вончэн
Нэмнан сар наш а пытэн огыл. Тыды пашалан п олташ кайат. Иупы пасу тушманын ваш тарэш толмыжым чактуды укэ манын шогаш ок лий. Тэ- кинды шурным чумыраш, молы ку- тарэна.
нэй адак вольыклан пукшаш налаш ды еӱлэш тарманым тӧрлаш кайэн
Август Ю жы Малки станцийам
логэш. лий Тэлэй киндылан ӱщан ш а улыт. Иагаазы калык крэстьан калык налын улына. В арш ава олаш шуаш
гал. Утларак шудым палӓш логалэш. вэрчып пош чот шога (кызыт заво 3 ш агат кайш ащ жаи вэлы кодын.
Кушты шудылык улы солыдэ гшдаш ды шты, фабрикапггы кодшы йолташ
ок кӱл. Шудым кызытак йаидылаш 1вла клан мутларак иашам ышташ лошлэш . Йосы гынат, ик ж ап^м чытӱҥалаш к ӱ л э ш .
Ильышын сайжы.
Д есятина шудылык гыч (олык тага вэрэгатэш. Эрэ тыгак ок лий,
Мари! Ш кэат гаинчэт—
гыч) кок пул гыч вэлы логалэш Ты - * К ы зы т тыды йӧсы жаиым чыташ
Тӹиӹн
илышэт пэщ йӧсӹ;
кӱгата. Кы зы т
тыды
дым тамага пэш йӧсак огыл. Шудӹ революция
«4 Ялмщым тӧрдад! дшяймзФ-----—----гуглапгтаг^аллак
гыч
шильга
кийпшг
укэаҥ й?рш тьт~Ж таж П Ш н1Ж кожАла кушты тэҥэлнӹ. ч
лагатат солэн йамдылаш лиэщ Щу- дезертир влакым поктэн колташ кӱМолӹ дэнӹ та н атт а р м э т,
дым солэп, коштэн йамдылага тӱп а  Лэщ. Нэмнан сылны йошкар армийаТы
й ак улатшэҥгэлны
лаш кӱлага. Август тылызышты ВО % на Ломжы оламат налын, вашкэ
11 ӹчкэмышэш ильымащтй,
польакын вийжым сэна.' Иунылап
Погэн гауктага кӱлэш
Ильӹгаын сайжым от налӹ.
шэнгэч полшэн ш огаш кӱлэш . ШыУлӹ тӱньам ончэт гын,
лын-лӱдын кийаш пэш кугу вожылЩ укй калӹк улӹвэт:
Уржум уэзд Сернур Педа маш.
Иужӹжӹ ильӹшӹм тӧрлэн,
Красиапопшайск. УэздыШты кумЙужӹшӹм кунам тарватэт?
гогический курс дэнэ ой- дыкэш кожла пэш вийан йула
Ильыгаӹм сайӹп тӧрлалтӹшӹ
ыпҥыманг
150 кв. мэнгы кумдык кожла (чодра)
Эрэ
куавэн вэл ильа,
Иктыам вэсылан поро кумылна йула. Й аллак гыч пожар й ӧры кташ '
Эгаа
тарваны дэ кигаӹжӹ
дэнэ ӹшкэнан мом шонымынам палык- калыкым колтымы.
Иычкэмышты орлана.
тэй шогӹмагаын пайдажэ пэш шуко
Харьков. Август 5 жы. Кодшы
Мэат тугак молы коклагатӹ
лийэш манӹн Сернур П едагогиче ийуль
тылызыгаты
2300000 пуд.
Иӹчкэмышӹн кайын гаогэна,
ский мариын йоратымы курсышкы- мланды шӱым луктын улыт. 17,00000
Авырэн налшӹ йӱдӹштӹ,
жэ ыш кэ шонымэм возэм. Тыды во-. пуд. колтымы.
Курӹм мучкӹ йосланэна.
зымашым палэн налӹн ышкэ шоныЕонстантгтоградсшй ӹ рвэзы
Йӹш кокла ильӹшна
мыдам возэн колтызьа.
ушэм апш ат влакым почьш. Тушты
Ш укэрсэкак иэга пужлэн;
Ты марсэк мариын йомын илы- мланды куралмы
тарман влакым
Ысоташ тӱҥалмы пагаана.
мыжым кузэ гынат мланна волгалта- тӧрлат
Иэрым вэлы лугӹлдэн.
раш кӱлэш.
Пешропавлосп
(Сибирыгаты)
Айдӹза чӹлан, роды-лак,
Ӧолгалтармыжэ тэнэЙэ кэнэжым Киргиз кушкын шушы ырвэзы влак
Пычкэмыга ваш тарэш шогална!
шинчЛлана койо, сайж ат пэш шуко, угаэмым почын улыт.
В ара тунам ваш кэрак
Тыгэ волгалтармашым молокалык
2
урпест ш Кодгаы кок тылы Ильышын сайжӹм палэна.
шипчагакат ончыкташ кӱлэш ыльэ. зылан суас ырвэзы влак 20 ушэмым
Тӹй мари-илыпын сайжым
Серпур мари курс кэлгаымыж дэнэ почып улыт.
Аракашты ужам вэл манат;
кугурак олалакыгакэ экскурсиам ӹшУшан калӹк, тунэммашым—
Козлов уэздышты ЫрВэЗЫ ушэм
тзна гӹнь паш анам эш а ончыкы
Ильышын оа й ж ы- ма н ылда т .
2 0 0 0 0 0 т эш э оксам да йОлы вургэм
колтэн кэртына. ыльэ. Кызыт моло
Тӹгэ огӹл! Айдыза чӹлан, , ♦
т
ӱ
ш
м
^Трудармейц
влаклан
погэн
йэнын ш инчапкы ж э
от огашкты
Тӧрштэн кӹньэл шогална!
иуэн.
гынь, *удо огэш ӱцгӓнэ.
Аракам, кудалтэн, туаэмгаылан
Тыганьэ пашам ужын, мланна
Савырэн киднам шуйэна!
*
мари калыклан. /Г эвэ нэмнан п а т а 
Нӧмпан йодмым умӹлэн
нам ончы за1* манын йэн шинчаш кэ Красноармейц йэшлан нолНуны цолшаш тӱҥалыт— •
парпыа дэнэ тӱкэн оичыкташ кӱлэш.
шымашВара тунам тӱгака-дэны
Сернур курс кэ^газа гынь Волш а
Иаш ана ончык кайалыт.
Смоленской губэрнашты красногубэрпа мари отдел сметам составитИв. Адиганов:
лынэжэ. Экскурсиап корныжож Ват - армейц йэга влаклан паш а ышташ
паитгл Моспошпо моло олалакыш- нолшы шаш лап вэрчын олагыч, с э кат ӹ ш таш лийэш. Кугурак олала- лагыч кугакыН шушы ы|эвэзы йымг
кышкы миэн спектакльым да мурым нлакгакэ члэшлгатым иогэнйалакышты
Редактор Медведев.
ончыкташ лиэш.
Курсист влакат „субботник“ манмым ӹштат. Пагшь
ыгаканышт ышкэ вуй ушум погэн лан попвлакым дэны буржуй влакыВятка. 1 я Государственная Типография.
кэртыт. ыльэ. Тӱрльы одашкы миэн, мат поктат.

И

Тудэ школа пашам да монь ончэн виктарэн ш огат ГГ полкӹщ тй
полковой культурно - просвэтитьэльнӹн комиссиаштэ национальнӹй сэкциа почӹлто. Тудо сэкциам Смир
нов йолташ почо. Сэкциаш ик м а
ри пурӹш К ут узов йолташ ик удморт пурӹш адак ик тӹжэ суас пу*
рӹш. Йуро яӹзӹт мари, удморт
алак суас салтак тӹпнэмаш пашам
ончап шогат. Тӹгэ ӹндэ ончӹкжо
ааш а сай кайа мапӹн шонэна.

