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8 ИДРТ НЭЧЗ-ШЭКЭР УДРАМАШ ВЛАКЫН МАРКС— ЭНГЭЛЬС— ЛЭНИН— СТАЛИН
ЗНАМЭ ДЭНЭ КУЧЭДАЛАШ ИАМДЭ УЛМЫШТЫМ ОНЧЫМО НЭЧЭ!
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В. И. Ленин дэн И. В. Сталин
шэмэр ӱдрамаш нэргэн

ТӰНЬАМБАЛ КОММУНИСТИЧЭСКИЙ
ӰДРАМАШ КЭЧЭ

„Удрамашым пӧрйэҥ дэнэ тӧр ышта, туш то закон почэш ӱдраправая огыллан шотлышо, пӧр- машын праважэ пӧрйэҥын дэнэ
йэҥлан ӱдыр-ватэ налиэ альэ йо- тӧрак.
чам ончымо шотыштат привилэгиНо тидэ гына ш агал.
йым ыштышэ тошто, буржуазнэ,
Закон почэш тӧр правалык, тишучко закон влакым уло тӱньам дэ альэ илышыштэ тӧрлык огыл.
ба лв э Совэт власть пэрвой да шкэМланна пашам ыштышэ ӱдра*
так в э .^ пытарыш. Эн дэмократи
машын
закон почэш гына огыл,
чэскпй бурж уазнэ рэепубликлашилышыштат
пашам ыштышэ пӧртат собствэнность дэн кылдалт
шогышо йэш шотышто пӧрйэҥын й эҥ дэнэ тӧр лиймыжэ кӱлэш .
прэимушэствыжым уло тӱнЬамбал- Тидлан вэрчын пашам ыштышэ
еэ шэмэр калык власть—Совэт ӱдрамаш влаклан утларак да утвласть пэрэой да ш кэтак вэлэ ларак обшэствэннэ прэдприйатьэ
влакым виктарымаштэ, кугыжанывашталтыш.
Кушто помэшык, капиталист, ку- шым виктарымаштэ пашам ыштэн
пэц вляк улы т, туш то закон по- шог^аш вӱлэш .
Пашам виктарэн ӱдрамаш влак
чэц/ат ӱдрам аш пӧрйэҥ дэнэ тӧр
вашкэ тунэмыт, пӦрйэҥ влакым
правая лийын ок кэрт.
Кушто помэш ык, капиталист, поктэн шу/дт.
купэц влак у к э улыт, кушто шэ...Ӱдрамашлан пӱтынь эрыкым
мэр калык власть еад э экеплоа- еэҥэн налдэ, пролэтариат пӱтынь
татор влак дэч поена у илышым эрыкыш ш уын ок кэрт".
В. И. Л эиин „К ж ен щ и н ам -р аб о тн и ц ам " е т а т ь й а г ы 1
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ССР Ушэм Коиституцын 122 троцкист влак дэнэ пы рльа еарым
етатйажэ озанлык, кугыжаныш , к у  ылыжташ тӧчат. Но социалист еольтурно да обтдэствэниэ—политик вэт рэспублик влак Ушэм пэҥгыилышыштэ ӱдрам аш лан правам дэ да вийан. ССР Ушэм калык
пӧрйэҥ* дэнэ тӧрак пуа. Тидэ ста влакын кэлш эн илымышт пэнты
тйа сталинский Конституцын мо- дэ, нунын капиталист етройым
ло етатйаж э влак дэнэ, пашалан, ужын кэртдымышт куго да пэҥ
канаш да образовавьым налаш гыдэ. Ш учко, орышо фаш ист влак
права дэна, чыла пацаональвость мэмНан ӱмбак кэрылтащ тоштыт
влакын ик тӧр •правагхт нэргэн гы з, Совэт Ушэм тӱнчыктарышашетатйа дэнэ кӱрылтдымашын уш- лы к отпорым пуэн мошта да пуэн
нэн шога. Тидым кажнэ пашазэ кэртэш .
ӱдрпмашлан, кажнэ колхозницалап
Маркс дэн Энгэльсын шонымыеаЙын-лпоналташ кӱлэш .
жо, Лэнинын пыштымэ %эгызшэ
Социализм вэрч кучэдалмаш тэ миллионло шэмэр калыкын ш ук
мэмнан еэҥымаш на влак кажнэ таш шонэн кучэдалмэ паш ажэ
у тошкалмаштына Карл Марксын кызыт мэмнан илышышкэ пурт^лтуаыктымыжын чын
улмыжым тын. Коммунист партийын, калык
пэҥгыдэмдэн шогат, Шкэ йырысэ йӧратымэ вождьын Сталин йолта
илышыжым тунэмын, тудо капи щын вуйлатымыжэ почэш мэмнан
тал и ст общэствыштэ эксплоатиро. элыштэ социализм йӧршэш еэ
ваТЛышэ (капиталист, помэшык, ҥыш. К угу, нэлэ промышлэнность
ку-йак) влак да эксплоатироватлы* куш ко, колэктивлымэ
нэгьыэш
„А ӱдрамаш влакым политикыш лан правам пӧрйэҥ дэн тӧр ок пу;
мэ (пашазэ шэмэр крэеаньык) влак йалыштэ чумыр илыШ вашталтэ,
у
ш
^д э, маееым политикш ушаш вэеы жэ—тидыжэ эн кугыжо—эв
улмым ончыктэн. Нунын коклаш- в и й ,паша дэн уш пашам ыштытэ кучэдалмаш кайа. Марксыя ту- шэ влак кокташ тэ ваш лишэм* ок лии. Молан манаш гын, айдэ- тыгыдэ, эн шэмэ, эн ӱ элэ, айдэныктымыж почэш рэвольуционио маш чакэмэш. У культурно вий мэ обшэствын ӱдрамаш пэлыжэ мӹм нӱшкэмдышэ коҥга воктэныкучэдалмаш ым шуктэн
паЩазэ влак кушкыт,- нӧлталалтыт, чу- капитализм годым кок пачаш йн еэ паша дэнэ, шкэт пӧртыеэ-иэш
класс капаталисг вл^кым еэҥа. мыр илыш йӱла, йэҥ влак кок- дыралтэш, Пашазэ дэн крэеаньык озанлыкысэ паш а дэнэ ындырадТудо шкэ кидышкыжэ влаетьым лаш тэ чумыр взаимоотвошэньэ ӱдрамаш влакым капитал ынды- тын, нуно „пӧртысӧ куллыкышто*,
ра да тидын ӱмбач нуно эн дэмо- „пӧртыеӧ кул" лиӓы нак кодыт“.
налэш, чыла шэмэр влакым вуй- ваш талт толэш.
кратичэский буржуазнэ рэепублаташ пижэш. Шэмэр калык паша
1884 ийыштэ Марксын йолта
В. И. Л энии „М еж д у н ар о д н ы й
зэ класс йыр уш на да пашаеэ кл  шыжэ Энгэлве „Происхождение ликлаш тат пэрвойак пӧрйэҥ дэн
тӧр
праван
огытыл,
закон
нуны
д
е н ь р аб о ти и ц " е т а т ь й а г ы ч
асс чум чр илышым у еэмын ор- еэмьи, частной
собствэнностьи
ганизагла. Тугэ вара класс влак и государства4* (Йэшын, чаетнэ
огыт лий, нимогай эксплоатацэ ок собствэнность, кугыжанышын ли
.Ӱ драм аш нэргэн ой колхозыш- лэньым ыштымаш лийэш . Мэмнан
лий.
ймыжэ) нэргэн кяагам возэн. Ти
1933
ийыштэ мэмнанСовэтУ ш эдэ кнагаштыжэ тудо йэш ф»рмо, то—куго ой, йолтӓш влак. Мый обӓзанысна тышгэ: колхозлаштэ
мэш «олышо, шкэнжын уло илы- йэшыштэ ӱдырамашын илышыжэ шинчэм, тэндан кокла гыч ш укы- ӱдрамаш влакым выдвигатлаш да
шыжым пашазэ клаееын да шэмэр чумыр обшэствэннэ, у к л ад дэнэ жо ӱдрамаш влакым аклэн огы д а| тидэ вийым пашашкэ уш аш .
„Колхозница влакым шкэштым
калы кнн кучэдалмаш кыжэ ’Нуы тугак кугыжаныш ын политичэе- шукто, нуным воштылыдат. Но
налаш
гын, ӱдрамаш влаклан
тидэ,
йолташ-влак,
йоҥылыш,
еэшо, ӱдрамаш рэвольуционно дви- кий устройствыжо дэнэ кылдалт
колхозын
куго значэньыж дэн
рйозно
йоҥылыш.
Ӱдрамаш
влак
жэньым атыландараш пэш шуко шогымым раш ончыктэн. Тэвэ кыыш тышэ пламэняэ коммунистка зыт ындэ, мэмнан элыштына со калыкын пэлыжэ нарэ шотлалтыт. вийжым, колхозышто гына пӧрНо пӓш а тыш тэ гына огыл. Эн ӓэҥ дэн тӧр лийын кэртш аш ышКлара Цэткин: „Ӱдрамаш движэ- циализмым
н ш тэн
ш уктымэк ончычак паш а тэвэ кушто: колхоз тым нунылан шарнэн шогыман
ньэ Карл Маркслан молан обазан“ ава дэн йоча влак нэргэн обшэе^
—лӱман етатьйам визэн. Тидэ ста твэннэ тыршымаш путы ракак ^от ный движэньэ пэш шуко чаплэ Колхоз дэч поена,—тӧр огыллык,
тьӧаш тэ виза:—Пролэтариатын по  кугэмэ.: йоча йаелэ, йочӓ еат, да способный ӱдрамашым вуйла а колхозышто тӧр права. Колхозтымэ пашашкэ кӱзыктыш. Сйэз- ница^йолташ влак тидым уш эш
литик влаетьым шупшын налшаш
аза ыштымэ пӧрт, влакы м шукӧ
вэрч рэвольуционно кучэдалмы- ышталтэш; шуко йочан ава влак дым, тудын еоетавшым ончыза налыш т да колхоз етройым шив»
жын значэньыжым умлаш мэмнам лан к у гу н полш алтэш, йочан ав- йан,—тэ ш кэак уж ы да ӱдрамаш ча сорта еэмын ар ал эн шогышт. “
влак ш укэртак кочэш кодшо гыч И. В. С талин, К о л х о зн и к у д а р 
Маркс туныктыш . Тидын дэчное- ажым аралымаш вийаҥэ.
н и к в л а и 1 ей э зд э ш о й л ы ончыко лэктыныт. Ӱдрамаш влак
на социа/ истичэский общэствым
м ы ж г ы ч „В о п р с с ы Лэни1910
ийыштэ
Копэнгагэнысэ
кон
колхозышто—к
у
гу
вий.
Тидэ
виыштымаш да ӱдрамашым эрыкыш
ф
эрэнцэ
кажнэ
ийын
8
мартыштэ
ни
эм а . 534 д а 535 етр.
йым
пэтырэн
шогымаш
прэетуплукмапл й$ра шонымаш вэлэ литӱньамбэл ӱдрамаш кэчым эрта
йэш н л ь э “.
„... Ӱ драмаш влак мэмнан элы- ӱдрамаш влакын обшэствэннэ акКапитализмым пӧртылташ тӧ* раш палэмдыш. Тыгэ 8 март кэчэ
шэмэр
ӱдрамаш
влакым
органи
еэ
чумыр калы к шот гыч пэлыжэ тивностьышт куш кы н шо^
чышӧ, троцкист, зиновйэвэц вланунын улыт, нуно пэш куго паша армий нуным вуйлатымэ-ӧаг
кын, пуш тэдэн, врадитэльствым зоватлымым ончымо да
шпионажым ыш.тылын капиталис- кучэдалмышгым чумыр пашазэ улыт, нуно мэмнан йочана вла- тын шогымым, мэМш
тичэский куллыкым да шэмэр ӱд клаееы н кучэдалмыжэ дэнэ ушы кым, мэмнан ончыкӹлык тукым- ностьнан нӧлталтмэ" палыжлан
рамаишм уэш ындырымашкэ шук- мо кэчыш кэ еавырныш. Мэмнан нам, мэмнан ончыкылыкнам ончэн шотлэн м.7анаа привэтствоватлыташ тӧчышӧ влакын тушман па- элыш тэ тидэ кэчын мэ шкэнан куш тышаш улыт. Тэвэ еандэнак ман“.
И. В. С талии 17 ш э л ар тсй эзвлакын
тидэ
пэш
шаш тлан Кларан тул гай шӱмжӧ еэҥымаш на влакым ончэн, у еэҥы ш э м э р
д ы ш тэ ы ш ты м з отчоти о
пэш чотш ы дэш кэн йӱлы ш ащ ыж э маш влакыш ш уаш корным палэм- куго армийыштым пичкэмыштэ
тудын етатьйалаш ты ж э пиеынак дэна. Социализм ыштымашкэ ми нимом шивчыдэ илаш кодэн огы -. д о и л а д г ы ч „В оп росы л эн н ш ижылтэш. Тидэ шотышто Ильи- ллион дэнэ ӱ д р ам аш влак ушнэ- на кэрт! / Тэвэ еандэнак шэмэр I ниэм а*, 573—374 етр.
чын пытартыщ кэчылаштэ илы- ныт.
122 етатьйа. ССР Ушзмыштз ӱдрамашлан озаилыиг,
8 март кэчын мэ
моктанэ
мыжым шарналтэш; каетэнэ, кае
нак
калаеэн
кэртына:
мэмнан
Сокугыжаиыш,
культур обшктвэию политии илышыи чыла
ӱж ара волгыдышто окна воктэн
ӧ
э
т
элышТэ
Марксын,'•Энгэльсын
областьлаигтыжат
права ибрйэн* дэиэ тбраи пуалтэш.
шинчэна, мый тудын ончыктымо
Лэнинын-Сталинын паш аж э еэ*
почэламутым лудам, тидэ почэла1э7 статьЙа. Удрамаш влаи ибрйэҥ дэи тбраи еайлэи
мут тыгай ой дэнэ кошартымэ: ҥыш*.
Тидым Сталинский Конститу- да еайлалг иэртшэ праваи улыт.
„нигунам, нигунам коммунар влак
цы ш тат пэҥгыдэмдымэ. Социали
кул огыт лий!“
ССР Ушэн Коиституцо гыч.
Ф аш ист влак тарлымэ каргымэ зм уло тӱньамбалнэ сэҥаГ

МММ

Лэмнан пийалан социализм элыштэ гына шэмэр ӱдрамаш эрык
илыш дэнэ ила. Колхозын еталинкий уставш э ӱдрамашым само*
ю й ат э л ь в э йэҥыш лунтэш . С та
линский Конституцо тиднм кугымэшлав пэҥгыдэмда.
Совэт элыштэ шэыэр ӱдрамаш
1ыла пашаштат пӧрйьҥ дэнэ тӧр
праван. Мый и к э пашаштэмак
ужам Мый 1»зз ийыштэ колхоыш пурышым. Кызыт маркэ колхозышто кум кана прэмийым на‘ьым. 1935 ийыштэчодраштэшты*
шым, кэчэш 8-9 кубомэтрым руышым. Туш тат мыйым кок кана
прэмироватлышт.
Колхозышто ударница улмэм*
лан ӱмаштэ 1936 ийыш тэГӧрький
олаш колхозник ударник влакын
5 ш э Крайэвой ейэздыш йэчэ дэнэ
колтышт.
Мый ончыкыжат ударница лӱмэмым ом волто, чэелын иумалаш
тӱҥалам. Тракториеткэ лиӓмэкэм
марий шэмэр ӱдрамашын трактор
рульым виктарэн моштымыжым
ончыкташ, у еэҥымашкэ ш уаш
чот тыршэм.
Тракторист иурсышто тунэмшэ, „Призывник" КОЛ
ХОЗ члэн ЕФИНОВА ОЛЬОНА.

лолшэиа!

ЛИИАЛАН ЭЛЫН ПИНАЛАН
УДРАМАШЫЖЭ
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СТАЛИНСКИЙ КОНСТИТУЦО
МЭМНАН НОРНЫМ ВОЛГАЛТАРА
Мый пычкэмыш — грамотдымо
Марий йэшэш, уло тӱньаеэ пэр*
вой пролэтар сӧциалистичэский
рэвольуцо ийЫШТЭ—1917 ИЙЫШТЭ
шочынам. Тидлан мый шкэмым
пэш пийаланэш шотлэм.
Ачана авана влӓкын шуЧко илы*
шыштым мэ нунын ойлыма гыч
гына ш инчэна. Мэ тугай каргымэ
илЫшым огына шинчэ. Мэ эрыкан, тӧр правац. илышэш, еовэт
илышэш тувэмын куш кына. Ожно шэмэр ӱдрам аш пӧртыеӧ кул
еэмын пычкэмышгэ, ындыралтын
илэн. А мэ кызыт ӱдрамаш влак
пашащтат, илышыштат чыла шотыштат пӧрйэҥ дэн тӧр лиЦын
шуына.
Мэмнан йӧратымэ Сталин йолташ возымо Конституцо тидым
раш пэҥгыдэмда. Мыйын шкэмын
илышэмак Тидым раш ончыкта.
Мый йал школым тунэм пыта
рышӹм. Вара колхозышто ышты*
шым. Кэч могай пашаштаз; удар
ник ыльым. Колхозышто кум кана прэМийым налывам.
КыЗыТ мый ӱлрамаш улам Сот
иурыш то трактористлан тунэммэ
куреыш то ,йатыр пӧрйэҥ влак дэч
еайрак тувэмам. Мыйын ясай“ да
.,отличнэ“ отмэткэ вэлэ, тулэч начаржэ у к э. Тидэ курсым еайын
тунэмын мый трактор дэн ыштымаштат оачыл ударник лийам.
Совэт элыеэ эрыкан да пийалан
ӱарамашын кэртмыжым; мОщтымыжым оНчыктаШ тыршэм.
гг~л
„п., " у нэмшэ
РӸБАКОВП АННА.
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8-шэ март—чыла тӱньасе шэ- Соланам матэжник влак казЕИТмэр ӱдрамаш ын пайрэм кэчым лэныт.
*
Ш п аи ц еэ гэрой ӱдрамаш влак
Рэспублик армийын лэйтэнант*
ш кэ калыкӹм утараш , фашизм ж э—19 ийаш П эпита Урдэ, каваш тарэш талын крэдалы н эр- мэньшикын ӱдыржӧ. Пашазэ влак
тарат. А стурийысэ, Каталонийысэ М антаньа казырмэ приступым наВалэнсийысэ (Испан областв вл- лмэ годым, пэрвойак тудо кайыш.
ак) отважнэ ӱдрамаш влак, Анда Чолгажлан кора пэрвой „Сэржал у зи и крэсаньык ӱдрам аш влак нт“ чиным нальэ, вара „лэйчэнан*
Мадрэдысэ паш азэ ӱдрам аш влак тым*. ч
ш кэ родиннш тым эрык вэрч да
И спан ӱдрамаш влак фаш ист
нэзависимость вэрч аралаш уло ваш тарэш кучэдалмаш тэ ик онвийым пыштэн крэдалыт. Тӱж эм чыл отрад у л ы т, нуво граягдан
Партий дэн правитэльствын эн
дэн Испан ӱ д р а м а т влак кидэш сар тулэш к у гу школым туиэм
ончычаК
к у г у Сталин йолташын
Пычалым налын фронтлаш тэ крэ- лэкты т. Нуно
п э ҥ гы д э чолга,
айдэмэ вэрч тыршымыж
дэнэ
далыт. Изашт, шольышт да ма- .чытыман улы т ш кэ энэргийӹшСотнур
район
мучко
ш
уко
йочав
р и й к ш т ДЭН тӧрак 'ш кэ илышыш- тым чаманыдэ фаш изм ваштарэш
ава влаклан 42.300 тэҥ гэ океам
тым чаманыдэ—вуйыштым пыш* виктарат. Граждэн сар мартэ пыйоча влакым ончаш пуымо. Ты
тат. Лудо блузым . чийы ш а Рэс- чал шынчыдымэ ӱдрам аш влак,
шот
ш ч Польакова Вэра дэн^Запубликан армийын ӱдрамаш бо* сарэш волышо изаштым, шольӹшеильэва
Б. Алэксэйэв еэла адак
йэцш э Мадрид лиш нэ фронтлаш- тым, марийыштым ваш талтат. Ож„кр. етэкловар “ завод паш азэ Хате, Гвадарам куры клаш тэ пэҥгы нысо дворэцэш, монастырэш йоча
рулина М альив 4000 тэҥ гэ дэнэ
дылыкыштым ончыктат. Нуно гэ садым почыт.
кугыжаныш
полшым нальыч.
рой, Исан радовойӱдрамаш улыт,
Пӧрйэҥ фронтыш кайа. ОружнШ уко йочан ава влак, йоча онфаш ист матэжник да ннтэрвэнт йым шинчыдымэ да тазалык шочаш полышым налмэ годым.—тау
ваш тарэш кучэдалмаштэ ш огат.
тышто пушкыдырак ӱдрамаш тӹманын йочӓ влакыштым еай онИсиан рэспублик гэроиньа ЛИ лэш кодэш. Нуно пӦрЙэҥым фа
чэн, еовэт влаетьлан таза капан
НА Одэнам чыла тӱньасэ шэмэр брикыштэ олмэштат, тулыкэш ко^
чолга айдэмум йамдылэна маныг.
пала. Л и ва Одэна Рвэаэ ушэм дшо йоча влакым нукшат, йӱктат,
ФРИД.
исполкомын члэнжэ ыльэ, (социа сарэш пудыргышо бойэц влак
лист дэн Еоммунист рвэзэ влакым ым ончат.
'ӱш эн шогышо организацэ). Тудо
Испан МОПР о рган и зац э ӱжмӧ
Альмэрийыштэ даГрэнады ш тэ во почэш, фашизм ваш тарэш кучэ
Ш м ид^лӱм . колхозышто (Сотнур
ру жон паш азэ отрӓдым вуйлатэн далмаш тэ эмганышэ в л ак л а в
й-с) 8 март коммунист ӱдрамаш
шогэн.
полшаш 7500 ӱдрам аш ушнэн,
пайрэм лӱмэга культпоходым увТудым чыланат палат—крэса* ты ж эч 700 ӱдрамаш ыжэ раНитлӹ
эрарышт. Тидэ ӱдрамаш кэчылӓн
пьыкат, льотчикат, паш азат, йочат шэ бойэд влакым эмлаш ш кэ вӱ
еай эртараш поена комиссм еайлы'ӱ д р а м а ш а т . Тудо ив бойэвой фр- рыштым пуаш лиӓыч.
мэ. Комиесэ аолхозница влакын
ОНТЫШКйТ мийыдв
кодын огыл.
Испан ӱдырамаш влакым Д о
пӧрт кӧргым еылнэштармашым*
Ик кана фронт воктэн каймыжэ лорвс Ибаррури
(П асноварий)
кажнэ йэҥлан поена шӱргӦ шовгодф Гкорйы м иомдарэн туш мав испан ш эм эры н ик талэ вождьшО
ӹчулмыьс да колхоз еуртӱш то
д я ^ в э р э к т е а * Т ӱ гэ гынат тудо таратэн шога. Тудо фронтлаште
гӓзэт улмым тэргат. п ы т а р т а т ^ н у т мартэ лӱлдӧ да эн ш учко участкы лаш кэ, митинГРИГОРИЭВ К
ик пульажым ш канж э кодыш. гыш тэ, пашазэ погынымашкэ ш к
М ӓтэжник влак Л и н а Одэнам ко* энжым ч а м а н ы д э л э к т э ш
лыш ым гына вэрэш тыч.
„Лӱдшӧ ватэ лийнан огыл, а тӱл//ародны й милицын рӓдовой бо ыК/Ватэ да гэрой лийаш" мавыв
йэцшэ 19 ийаш комсомолка Фран* мутшым чыла нспан ӱдрамаш ша„У корно“ волхозышто (Нагорин
си сва Солана Гвадарам курыкы- рна. Долорэс Ибаррури ик эн тааэҥгыдылыкй-с) колхозник влак культурно
ш то А льта да Льэон аралымаш тэ л э ӱдрамаш , тудо
илащ тӱҥалывыт. Иара жап годым
л н й э .. Сарэш колышо командир лав тувы ктэв мошта.
ик вэрэш погынэн тӱрлӧ газэтым
олмэш, оТрӓднм командоватлаш
Тӱньамбал
коммуннстичэский
журнмлым луднн шкэ шинчымашш кэ ӱмбакшэ нальэ. Т и д э отрад ӱдрамаш кэчэ—8март кэчыв чыла
ыштым нӧлтат.
Матежник шогымо йалыш пэрво- тӱньасэ шэмэр ӱдрамаш «*саавПравлэныштат шолтымо в ӱ д э к йак пурыгп. Ф рансискатуж ак п э ийысэ г'эройло ака шужарышт-вл
еыдэ лийэш.
^>’>
ныш нэрэштэ. Тудым пэш ч о то р - ак нэргэн кумыл вӧлоыв, шокшыв
Моло волхозлават тыга ышташ
ландарэн улы т гынат, нимомат саламлэн шарналдат.'
Фапшст эллашта ӱдрамаш ӧрла*
тӱҥалмав.
С. П.
вэн ындыралтын ила.
ыштэм ы и т хэрт да Ф равсвска
Б. Бельевая

Т а з а к а п а н ч о л га
айдэм ы м к у ш тэн а

8 март лӱиэш культпоход

Культурно илаш
тӱҥалыныт

стахановсий кок дэкады м

К о л х о з а к т и в заочно т у к з ш м з курс

СЭҤЫМАШ ДЭНЭ ЭРТАРАШ

Соввт эл гигантла кушкын. Эрэ [ватп лийыт, Нуно шкэ ӱмбакышт
кушкын толшо социалист индус-' йэшарэн ышташ обэзэтэмьствым
трий, транспорт, у стройко ыш налыт.
талтмаш чодра промышленность
Тевэ; „ӱжара" колхоз гыч Ийэдеч шуко да сай качестваа чодра майев бригаде 20 имньэ дэн рай
материалым йодыт.
исполком пумо план дач утыжым
Мэмнан район тэнэйсэ сезон пл- 20-шо март марте 4500 куб. метр
1635 ий, 4 майыштэ Йошкар ар таш лийэш. Заочно тунэмаш кӧм
мий акадэыийым тунэм пытарышэ лийэ тудым ок налылт. Шагал аным л уш кы ды н темэн шота. Кы- чодрам шупшыкташ обэзатлалтэ
вяекым лувмо годым кремль дво- граыотан улмыштлан Максим Горь зыт Стаханов тылзым ертарыме да моло колхоз влакымат соцтаҥарэцеш ойлымаштыясэ Сталин йол- кий лӱм колхОз вуйлатышэ Аш- деч варат овчыл пашазе влак нал- сыш ӱжӧ. „ПИовер" колхоз Куккэльдян (К. Порат йал совет) дэн ме обӓзатэльствштымышшукталт. мари йал совет Иэмельйавов бри
таш тыгэ ка ласыш:
Чодра йамдылыыэ, шушпыкты- гаде 9 имнье денэ 20 шо мартлан
„...Мемнан пэрвоклассный Киров лӱм, колхоз вуйлатышэ Вафабрик дэн заводлаштына, мэ- сильйэв (Петйал йал совэт) йол- мо планым тэмыдымаштэ тӱҥ при- 900 куб. метр чодрам шупшык*
чинжэ тыштэ; эн ончычак техни- таш лийэ. Призывник" Моркийал
мвав совхоз дэн колхозлаштэ, таш влаклан отказлымэ.
кым
начар шынчымаш, Стаханов йал совет „У азйал" Пэтйал йал
Йал
озанлык
наукын
тӱҥжым
мэмван Йошкар армийыштэ
тэхникым кидыш налшэ кадр заочно тунэмаш тӱҥалшэ колхоз паша йӧн вэрч тыршыдымаш, па совэт .Маркс* „Красный уголок"
ситышын лийэш ыльэ гыи, актввлан уло вий цэнэ тыршэв шам органазоватлэн мошТыдымаш. .Трудовик" Литвинов лӱм. кол
Кызыт ССР Ушэм мучко чодра хоз влак Сотнур йал совэт, ста
мэмван элна кызытсэ лэч кум пилсаш кӱлэш. Тидэ пашам эв онныл кана утла пайдам налэш чычак тӱҥалтыш партийнэ орга пашазэ влак паша лэктышым нӧ- хановский кок лэкадыштэ сэзон
низацэ коммувист да йал совэт лталшашлан лийын, стахановский планым утыж дэн тэмаш да Ма
ыльэ.
рий Рэспубликын пэрвой совэт
Тэхвикым кидыш налшэ вуйлатышэ влаклав кэчын ескэ- кок дэкадвикым увэртарымэ.
Стахановский кок дэкадыштэ сйэздым рапортоватлаш ойым пуйэҥ вуйлатымэ годым тезииг рэн виктарен шогыман. Заочник
йолташ влакланат пялен шогаш мэмнан районысо колхоз влак сэ- ышт.
кэ чудэсам пуа*.
Стаханов кок дэкадэ годым сэкӱлэш:
курсышто ен нЭле тьеме— зон планым тэмышаш улы^. ТиЙал озанлык пашаштэ тидэ ончыктымым шукташ ен ончычак первой тьэмэ. Сандэнак пэрвой дэ кок дэкадыштэ планым сӧры зон план темымаштэ тӱҥ пашажэ
колхоз вуйлатышэ дэн актив гыч тьэмым—лэкцийым пэшак сэрйоз маш дэн огыл, а конкрэтвэ паша чодра мастар ӱмбак возэш. Нуво
тӱҥалаш вэрештэш. Тидлан вэр- нын тунэмаш кӱлэ ш. Пэрвой лек- .деве темымав. Чодра шуптыкты- чодра производствын лышыл начынак Моско областьын примэржэ цийым сайын туаемыв шуктымек мо планым тэмымэ шотышто мэм- чальникшэ улыт. Нуно рушо, шушупшо: пшыктышо влакым кӱкшӧ лэкнотэш мэмнан Марий Респупли вара ончыкыжо чыла лекцийымат нан районын шэҥгэк
„Рвэзэ
коммувар"
Кукмор
йал со- тыш вэрчкучэдалмашкэшупшыт,
кыштэ тэнэй колхоз активым за тунэмаш куштылголийэш. Кажне
полышым
очно туныктымо курснм тӱҥалмэ. лэкций дэнэ 4 консультацым ер- вэт, Жданов лӱм. „Мари* Ӧотнур тувыктат. Нунылан
Колхоз активым заочно тунык тарымаштэ лийдэ кодаш ок кӱл. ӧйл совэт, Каливин лӱм .Чэвэр пуат, кажнэ чодра мастар социа
Нэрвой консультацэш тӱҥалмэ илыш" Пэтйал йал совэт, „Йош- лист сорэвнованьын организатортымаш тиде пэш куго политик
паша. Гидым кэчын опэративлыв соцсорэвновавьым кумдан шӓрэн, кар кэчэ“ Нагорин йал совет мо- жо лийман.
Стаханрвскнй кок дэкадыштэ
вуЙлаТэн, организоватлвн шогымо пуымо мутым шуктышаш вэрч ло колхоз в.«акланат м%ссым чодра
пашаш
оргавизовайэнлуктыв
чыла
колхоз дэн йал совэт влак
тыршаш
кӱлэш.
\ЛЛАЙ.
дӓнэ гына сайын мучкыжо шуксэзон планым 20 март марте тэ- ончыл колхазын ончыл йэҥышт
маш кучэдалман. Прораб пункт- леч чесле примерыштым, паша
лашкэ паша вийым график по- опытыштым налыв, сезон планым
чэш огыл, а утыждэнат колтен румаштат, шупшыктымаштат тэшогаш кӱлэш.
мышаш улыт. 20-шо мартлан ча
2) Кажнэ кэчын 2 час. жапым
Кульбаш йал совэтыштэ/ йал
Тидэ задачым шуктымаштэ ССР дра йамдылымэ планым тэмаш
озанлык наукым тунэммэ заочно матэриалым тунэмаш ойраш.
Ушэм Совнаркомын 16-шо фэвра- йал совэт да колхоз влаклан улО
3) Курсын каяснэ тэыыжымат льыштэ пунчалмыжэ чыла паша вийым ушыман. Сэспубликын це
курсын тӱҥалтыш консультацыж э 25 фэвралыштэ пэш кугу ак экзамен гОдым сай отмэткэ дэч зылан, колхозниклан пэш куго рвой совэт сйэздлан планым тэмэн
ӱлык сдав ай аш огыл.
-I—
тивность дэиэ эртаралтэ.
йӧным ыштэн. Пашазэ дэн колхоз шукташ чакныдэ кучэдал шогаш
Заочӧик влак тунэмшаш матэ- , 4) Тунэммаштэ почэш кодшо ник влак тидэ пунчалым куанен кӱлэш.
риалым сай умлаш да тудым йал влаклан полшэн шогаш.
♦♦♦
5)
Тидэ павтштэарбитрлан „7-8
озанлӹк пашаштэ моштэн кучыл
с о т н у р р а й о н ф и н а н с э с о в э щ а н ь э ГЫЧ
тын тэнэй ныгунам налдымэ шур- миллиард верч" газэтым ӱяшва.
2-шэ мартыштэ район финансэ хипов, финсекций вуйлатыше-^
но налшашлан шкэ ӱмбакышт тыКульбаш пэлэ кыдалавт шко
гай обӓзатэльствыи нальыч:
лы што тувыктышо влакат заоч совэщэньышкэ ен сай фивударввк Гурйанов чумыржат 1-шекв пла1)
Ик лэкций ден консультаци-ник влаклан иолшаш ойым пушт. влак йал совет комсод вуйлаты- ным ю проц. тэмэн, Кульбаш йал
ше 7, фивсэкций вуйлатыше 8, совэт вуйлатышэ Губайдуллин*
йымат тувэмын ыҥлыдэ кодаш
фивсекций член ударник влак финсэкций вуйлатышэ Гальамов
огыл.
ОРЛИКОВ.
33, зайом уполномочен 14 да стра 15 проц^ Алэксейев йал совет
новой сигнальвэ пост гыч 3 йаҥ вуйлатышэ Хромейев 21 проц.
толын ыльэ.
Нине йал совэтыштэ колхоз вуй( Соващавьыште икымше квартал латыша влак „Рвэзэ коммунар"
Литвинов лӱм. колхозышто(Сот- дым ужалэн йӱын тольыч. кок тылзе жапыщтэ окса чумыры- Тимофэйэв, „Ӱясара* — Савинов,
нур йал-совэт) кургым кажнэ пыЗавхоз Баранов Иванат ке арак мо пашан итогшым да овчыклык „Кзыл—баирак" Зиганшин. „Ко
рчыжым щот дэн кучылТшаш ол- ам йӱкта гын, тудлаи кургым пуа. задаче вергев кутыралте.
лос*—Чернов шкежак пашам ча*
мэш—ужалэв, йӱыв пытарат. Тэ
Тыге Литвинов лӱм кояхозышто
Райфо вуйлатыше Кропотов йол- раклат.
>
вэ: чодра олык гыч шудо йомо. колхоз погым шалатылыт. Тыгай таш шке докладыштыже ончыл
Преньыште 16 йэҥ кутырышт.
Т идэш уды м кычалаш ' Филипов пашам Райзолан тэргэн налЫн, колхоз дев йал совэт влакын па- Кэребельак йал совет гыч „Изи—
Пӧтр дэнГригорйэвым Кэрэбльа- молыланат урок лийжэ маиын, шаштым почэш кодшо йал совэт- нур* колхоз вуйлатышэ Никитин
кыш правлэвьэ колтыш. •
пэҥгыде мэрым ыштыман.
лашкэ шараш мавын каласыш. да Моркийал йал соват м3арьйа"
Нуно шудо шолыштшым палэныт
Сотнур йал совэт в^йлатышэВол колхоз вуйлатыша Подтьашкин
да шуд*> шолыштшылан 8 пуд шуШИНЧЫШЭ
ков, финсэӓций-Ефимов Кэребе паша ыштымыштым раш каласы»
льак ИвановденОсипов, К ук те шт да адак бОО таҥга гыч план
ҥар Соловйов ден Степанов, шке дач утыжым кыт ваш зайомым 20йырышт финавсе активым усген шо мартлан тамаш мутым пуан
моштеныт, массе пашам - кумдан моло йал соватыса колхоз влакыМарий Рэспубликын I Совет вла- колхозым таҥасаш ӱжыч. „Пио шаран, чыла колхоз да финакТи- мат 15 мартлан район мучко плакын сйэадвш, Марий Республик нер* колхозын чодра бригадиржэ вым соцтаҥашымашыш ушен па- ным тамаш ӱжыч. Ойчыл йал со
Конституцо пеҥбыдемдыме лӱ Йэмельйанов Андрэй Немайев бри- шан сайжым овчыкшат планым вет вуйлатыше влак: Сотнуи Вол
мэш чодра стахановец влак ста гадын ӱжмыж денэ; кэлшэн 9 им- 60 да 70 процент темвныт, а за- ков, Керебельак Иванов, Кукшехановский кок дэкадникыш уш- ньэ дэнэ 900 кубомэтрым 8 кило йом окса чумырмо планым 100 ҥер Степанов массэ пашам т а 
мэтр кокла гыч шупшыкташ, ту- проц. таманыт манын каласыш. ран 16 мартлан окса планым тӱнышт.
Тэвэ: „Ӱжара* колхоз гыч (Кук- дым пэрвой Совэт Рэспублик сйэ- Адак ан сай финударник, колхоз рыс темаш совешаньышта .улшо
мор йал совэт). Нэмайэв бригаде зд почылтмо кэчылаа 100 проц. вуйлатышэ влакын сей паша опы- ч ы л а йал совет да колхозым
20 имнье ден Лэушкин прораб- тэваш мутым пуыш.
тыштымат шараш кӱлэш маньэ. ӱжыч.
пунктын пристаньышкыже 4500
Тыгай чэслэ пашам моло колхоТэвэ: „У азйал" колхоз вуйлаСовешаньышта Морко раЙонын
кубометр чодрам тупшыктнш обӓ- зышкат кусарыман
тышэ Фэдоров, „Вэсолайа горка" соцтаҥасымашыш ӱжмыжым призатэльствым нальыч да „Пнонэр*
КОРСАКОВ М.
Егоров, „Зарьйа*
Подтьашкин, ниматлыш да чыла йал соовтыш„Изи-нур*—Никитин шканыштын те Ю шо март марте соцтаҥасыколхозышто
дисциалНным саЙ маш договорыЙ ваш-ваш таргап»
шынданыт да квартал йыда окса манын кутырышт.
Совашаньыштэ ВКП(б) Райком
планым утыж ден темен толыт.
Лаушкин прорабпунктын постоШайхутдинов Ф. стахановский Икымыше кварталыштат 1 март- секретарь Сидоркин йолташ Кодйаннэ кадр Шайхутдинов Фаттак кок дэкадышта паша лактышым лан срок дач ончыч чыла тӱлы- шо кварталышта прэступлын алан
кӱрлмылан йал совет вуйлатышэ
в йэҥан бригадыж дана Стаханов нӧлталшаш варч „Рвазэ коммнар„ шашым тӱрыс темэныт.
Теве тыгай колхоз да йал со* влаклан ончыктен тида пашам
ский кок декадыш ушнэн. 29 март- дан Литвииов лӱм колхоэ-влакын
ват влак преступный окса пла- виктарыма нэрген раш корным
лав 075 кубометр чодрам шупшык- бригадыштым соцтаҥасыш ӱжӦ,
ным кӱрлыт манын шижтарыш: ончыктыш.
„
„
таш Ди кэчаш паш» иормым 200
ЙЭЫЭЛЬЙАНОВ.
ироц. тэмаш ойым яуыш.
КОРСАКОВ М. 1 Кукмор Йал совет вуйлатыша Ар
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Колхоз актив тунэммашым
сайын органивоватлаш
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Таҥасэн тунэмаш пижыч
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КОЛХОЗ ПОГЫМ УЖАЛЭН йУыт

Пумо мутым чэслын

шукташ

Таҥасаш ӱжб

V

Сай пашалан прэмийым нальын
Кукш энэр
йалсовэт
финансэ вуйлаты ш э Стэпанов йолташым 5о
паш аш тэ массэ умылтарымаш па ТЭ1Г. „К угу йэр,, колхозы» зайом
шам кумдан ш арэн пэрвой ква уполномочэнный— Йэфпмов йолтартал финпланым 1 миртлан ЮО пр. шым 25 тэнтэ дэн пӧлӧклымӧ.
тэмымэ.
Нин» иӧлаклалТшэ влак ончыкз мартыготэ финбойэц влакын шат шкэ тэмпынам она волто—
совэш аяьыш т эртаралтэ. Тушто маныи. Почэш кодшо й-еовэт влаталэ финбойэц К укш эҥэр йалсо- клаы ы шкэныштын примэрыштм
вэт вуйлатыш ым олмэштышэ Соло- налаш ӱжыч.
вӓов йолташым бОтэн1, фиасэкдиЙ
ИЭМЭЛЬЙАНОВ П.
♦♦♦

ССР Ушзмыштз
Клово— шэм тэҥыз нрай шошо ӱдышаш
ДЭЧ ончы ч
Крэйыштэ кэчэ шокгпО. Кэчыгыч кэчыш шошым паш а уш нэн
толэш. Тупанский, Гэлэнджикский
дэн- А длэрский районлаштэ йэмыж сатым угыч шынташ тӱҥалыныт, А длэрзкий районысо кол
хоз влак суптропик куш кылым
ш ындат—40 гэктар Мандариным,
5 гэктарэш Х урм у, 8 гэктар Мас
ляным да 7 гэктар И ажир шындалтын.
ЗОО гэктарэш чайнэ пландадым

Узбзкистаныштз шошо ега
пашалзн тугалыныт

шындат,
Сочи дэн Лдлэрский рэйонысо
колхоз влак тэлым шындымэ овощым погаш тӱҥ алы н улыт. Тыш
тэ 7-8 тонн ковыштам ик га гыч
погат.
Шошо ага куралаш да тырма
лаш Анапский Б элорэческий, Гэ
лэнажик, Т уапси, Адлэрский да
Лабинский районысо колхоз влак
лэктыныт.

ИСПАН ГРАЖДАН САР ФРОНТЛАШТЗ
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Сотнур йалсовэт вуйлатыш э Вол
ков йолташ шыл йамдыпмэ планым
кӱрлын, йалсовэтмучко 1936 ийлан
19 тОн тӱлыш аш ыжэ уло гынат.
тӱлаш ок шоно. А лэксэйэв йалеовэт вуйлагыш э норомэйэв шыл
йамдылымэ планым тэмащ огэшат
шонэлтэ.
Тыгай еигыдымаязым да кӱчык
пашам
Сотнур Райисполкомлан
соДОр тӧрлатэн Марий рэспубликын 1 ейэздлан 36 ийаш п/аны м
ЮО проц. тэмаш уло еийым пышташ кӱлэш
Заготекот ШАЛАЙЭВ
^

И

......■■■-.............■■

ВАРСЭЛОН, 1 март. Тэҥгэчэ
Барсэлонышто калык армий парад
лийэ. Гы гэ войэннэ арньа эртыш.
Тидэ войэннэ арньа барсэлонысо
„Джэнэроль Моторе* завод пашазэ влакын ӱжмыш тлан вашмут
пумо шот дэнэ эртаралтын.
Калык армийын пэрвой парадышкыжэ Каталонийын ^ы ла пунктлаж э гыч пашазэ дэн крэеаньык
дэлэгацэ-влак толыныт.
10 шагатыш тэ авиацэ, пэхот, кавалэрий, батальйон-влакын инжэнэрнэ войскан, „Национальнэ гвар
дий" дэн охран отрьад влакын
площадь гоч эртымышт тӱҥалын.
Тидэ годым ола ӱмбалнэ еамольот
влак чоҥэштылыныт.
Каталовий вуйлэтыш э Компание кӱчыкын еалам мутым ойлэн.
Тудо бойэц-влак дэч пытартыш
чӱчалтыш вӱр мартэ крэдалнн
тушман фашистым еэҥаш вашмутым йодын. Бойэц-влак кӧнымӧ
вашмутым ик йӱк дэн пуэныт.
. Парад 5 ш агэт утла шуйнэн.

ци
о

Шыл йамдылымэ планым ероныштотэмаш
Мэмнан рачон мучко 1 мартлан
1937 ийыеэ планым 80% вэлэтэм
ымэ. Поена йалсозэт влак длан
почэш тачыеэ кэчылая тӱ л эя пытарэн огыт ул.. Тэвэ: Пэтйал нал
еовэтын шыЛ нэргэя еай учотшат
у к э, еэкрэтарь Афанасиев дэчйодат гын, кудо йалыштэ, колхозышто кӧ тӱлэн огыл, огэш шинчэ.
Тыгак Куго по*рат йалсовэт еэкрэтарь Ириновын вимогай учот укя.
1УЗб ийыеэ план почэш 9 колхозый фэрмэ тачат тӱлэн огыт ул.
Йалсовэт в у й л а ты т э Тимофэйэв
тидэ пашаш кӱлын пижын огыл.

Барсэлонышто войэннэ арньам
эртарымэ

и

500 гэктарым
ӱдымӧ

У збэлистаныштэ вӱд шинчыдымэ вэрлаш тэ массэ куралмашым Крымыштэ к ы з ы т шокшо ийгэтӱҥалыныт. Кокымышо Мирзачу- чэ шога. Шуко колхоз влап шошо
льский МТС вӱд налдымэ вэры- агалан пижыч. 23 фэвральыштэ
титэ пэл мландыжым куралын. И чкин районысо колхоз влак 500
Кумышо
М ирзачульский
МТС гэктар шож дэн ош шыдаҥым
п^рчая шурно ӱдыщаш план пе 'ӱ д ы ш т .
чэш кокана утла куралын.
еоо ♦ ♦
♦ Ф
ООО
■■

■■■

ф р о н ты ш то

БИЛЬБАО, 28 фэвраль. Бискай
фронтышто рэспубликан артиллэрий Мондра гон олаштэ матэжник
группым шалатэн. Тушманын 25
еалтак колан да шуко йэҥ суснргэн.
Овиэдошто рэспубликанэц-влак
тушман ваштарэш пэш чот крэдалын ончыко кайат. Нунын пэҥгыдэмдымэ позицылащтым шалатат,
олан пӱтынь районжым шкэ кидышкышт налыт. Тэҥгэчэ каетэнэ
аетурнй горньак-влак Сан-Ласаро, тошто бойно да ик мыньар
школ пӧртым еэҥэн налыныт.
Эскамялэро районышто рэепубликанэц-влак еэҥэн налмэ позицыштым талы я цэҥгыдвмдат.
Мӓтэжник лагэрь гыч куржын
толшо-влакын ойлымышт гыч тыгэ койэш: пытартыш крэдалмаш
дэч вара еалтак коклаштэ пэш талэ пудыранымаш лийын. Рэепубликан авиацэ матэжннк-влакын пэҥгыдэмдымэ позвцЫшкышт бомбым
кышка. Тыгэ реепубликан пэхотлан ончык кайаш йӧн ышталтэш.

„Абангард" колхоз шэҥгач щӱдырна
Кызытсэ жапыштэ мэмнан задачына колхозник влакым уланым
да ц ультурая илышыш еавыраш .
А тядым ш укташ мланна кажнэ
колхозышто агротэхникым тунэммэ кружокым организовайэн кӱкшӧ ш у р н о
в э р ч кы зы туло
вийым пыштэн кучэдалая] кӱлэш .
Т угэ гынат „Авангар д “ колхоз вуйлнтыш э Быков тачыеэ кэчылан
кӱкш ӧ шурно налш аш лэн ик пашамат ыштэн огшт. Агротэхникым
тунэммашым организовайымэ огыл,
мландэ ӱйаҥдыш ым йамдылымаш
у к э ^ д л у го да моло тарман олмыкты^э* лум лӱвалнэ шынчат.
Коньух влакат имньым кумы л
дэн пороын огыт ончо. Имньэ влак

йарнаш шуыныт. Кодшо ийыштэ
йал озанлык паш аш тэ имнэ ок еи
тэ ыльэ, кызыт адак 5 имньым
ужалымэ. Угыч колхозыш пурышын имньым ИКТЭШЛЫМЭ ОГЫЛ.
Чодра паш а нымонарат ышталтын огыл. Чодра п ад ш п кайыма
олмэш озаныш гына кудалыш ты н
конггыныт.
Тыгай йӧрдымӧ пашам Нагорян
йал еовэт дэнэ Райзолан кызытак
тӧрлатэн организационно пэҥгы
дэмдымаш нэгызэш
„Авангард44
колхозым йол ӱмбак шогалташ
да шошо агалан мо кӱлэш ым кы
зытак еитышын йамдылаш кӱлэш йӧным ыштыман.
ПАРПОН ИГЭ.

КУГУ ИЭҤ ТУНЫКТЫМДШТЭ

ок полшо

Максым Горький лӱм. колхозы- укэ. Эсмаса тунэмш ылан Омбалат
што (К у гу Порат йал еовэт) ту- у к э. Ашкэльдин дэЗ условийым
нэмдымэ дэн шагал тунамшэ—ша- шташ йодат да вашмутым поро
галак* огыл. Тугэ гынат колхоз мут дэн от кол.
Ончыкшо к у гу йэҥ туныктымо
вуйлаты ш э А ш кэльдин к у гу йэҥ
туныктымо паш а лэч шӧрыштӧ паш аш тэ чарак шындымашым изишога.1
1шат чытыман огыл. Ашкэльдин
Колхозышто к у гу йэҥым ту-!йолташ лан кызытак к у гу йэҥ туныкташ поена пӧртымат ойырымо [ныктащ кӱлэщ условийым ы п т ш
огыл тунэш наш тарман нымоат (кӱлэш !
, ^ ЭВАЙ П.

Фпишетлан час, мэньгиэвпклан минутым,
Тӱр дэн тОр тэмалдын тудын йара жап,
Чыла эл п алэн: тидэ проституткым
кучылтын тынарэ лаеран кид .
/

СОТНУР СЭЛЬМАГ
„УКЭ“ ДЭН САТУЛА

I н о р н ы м ок тарлдтэ
I Чавайн лӱм колхоз коч имньа
дэнэ шуко коштыт. Колхоз правлэнлан шкэ мландыштыжэ корным
эрэак тӧрлатэн шогаш
кӱлэш .
__ _____ ш ай р а ӱмбал й ал в у й ы ш то и м н ь
дэн кайаш пэшак йӧеӧ: лум шинчын. Т угэ гынат колхоз вуйлатышэ Иванов тидэ корным тӦрлаташ
ок шочо. Иктаж кӧ ямньэ дэн ка йышэ толэш гын, мыскылэн вошТыл вэлэ шога.
Ивановлан шкэ колхоз кӧргысӧ
корным кызытак тӧрлатэн, корнм
еайэмднман.
МАТВЭЙЭВ А.

(

магым почо. Тидэ еэльм аг райов
рӱдыштӧ
образцовый
Лийман
ыльэ. А Сӧтнур еэльмаг кызыт
шкэ тӱеыжым чылт умыскылыш
Магазнныш еату налаш шовэн
толшо влак пурӓтат,—еакыр уло?
у к э —тамака уло?—у к э — манын
вуйЫгатым ойрат,—млам „Бэломорканал“ попиросым пу-попирос
у кэ—пэл кило пэчэньӹ м -пэчэньэ
ӱкэ.
Тыгэ еэльмагыш еату налаш
Максьутов еаботажлаиа
шонэн Пурымэт арам омСа лодэ„Йошкар кэчэ* колхоз (Нагорив
мым гынн йагы лтарэн коштат.
Мом йӧдат тудо укэ. Сотнур йал- й-с) члэн М акеьутов Мича чодра
по вуйлатыш э Ш уригиным пай пашаштэ'еаботироватлэн вэлэ кошщ ик влак укэ дэнэ еатулаш шо- тэш. Колхоз вуйлатыш э Николай*
галтэн огытыл. А колхоз масеы- эв чодраш покта гын, —паш аш тэт
лан кӱлэш еату дэнэ колхоз мас имньым локтылат гын, тыйым еут
с и в йодмыяснм ш уктэн шогаш ыш п уэн а—манын чаракым шын *
манын, ӱшанэн тыгай почотно па дынэжэ.
Макоьутовлан тыгай
саботаж
шам кучы ктэны т вэт.
Ончыкшо Ш урыгин йолташлан пашажлан колхоз правлэн дэн йалмаееэ Додмо еатум еитарэв, еату- еовэт коч пэҥгы дэ мэрым ыш таш
савыртЫш планым утыждэн тэмаш, кӱлэш .
К#
кажнэ кэчын кучэдалаш кӱлэш.
Ш ӱкш ӧ копэратив укэ, щ ӱкш ӧ
копратор у л о — тидэ к у гу мутым
Отеэтстеэн рэдактор
уш аш налын маееэ потрэбностьым^
Е. Е. БЕЛЬСКИИ.
еитарэн шогыман.
ФРИД.
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