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КОММУНИСТ

В Л кем
Маробком
дэн
горком
орган

Вийан лийжэ Пэрвой май!
МАССР-ын
Конституцо проэктшэ

ПЭРВОЙ МАЙ
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Ожно кугыжа дэн помэшык кид йымалнэ нымучашдымын
ындыралтшв,
йӧргаэш правадымэ, пычкэмыш, „ тӱрлӧ еоциальне
чэр-алак дэнэ орланыгае
мариӓ калык шкэнжын авгономийжым, Конституцыжым омыж дэнак ужын
огыл.
Лэнин Сталин партийын
вуйлатымыгат дэнэ, Октьабрь социалист рэвольуцо
курым дэнэ орландарыше
кашакым йӧршега кӱрыгат
кышкен да, мэрчэн, орланэн илышэ чыла калыклан
тӧр правам пуэн.
Эртышэ коло ий жапыштэ моло калык дэнэ пырльа марий калыкат пэлэг
далтын ончыко кайа. Тошто, йорло Чарла уйэзд олмэга у Автоном рэспублик
шочын. Ожно йанлык когатмо вэрыштэ кугу гигантвлак нӧлталтыт Бум-строй,
молат. Шолдыргышо, пэлэ
шаланышэ шкэт озанлыкым шолдыра, кугу вийай
социалист озянлык вашталтэн. Социалист кӧрган,
няциональвэ форман куль
турна пэлэдеш. Марий калык кокла гыч шӱдӧ дэнэ,
тӱжэм д э н э у к а д р влак к у ш к ы н ы т
да
кушкын шогат. Рвэзэ тукым социалист родинын
кэчыж дэнэ шуаралтын,
пэҥгыдэмын кушкэш.
Тэвэ чыла нинэ кугу еэҤ Ӹ м аш -вл акы м Сталинский
Конституцо негызэш ыштымеМарий АССР-ын КоНституцо проектше законодательне пэҥгыдемдвн шынТӱньамбал чапетым
да.
Шӱм дэне еӓклена.
Марий АССР-ын чыла
Мӱндырк шуйналт вочшо
гражданинжылан тунемӓш,
Шочмо у елна,
пагаа ыштага,канаш правам
Шошо пӱртые ганье
пумо.
Сылнын Т ӱ зл а н а .
Мемнан нинэ пийалнам
шакше троцкист, буржуаз
но националист да моло
Таче—май! Тул кечэ кӱшыч утыр
тушман кашӓк пытарыШолшо вӱд гай йэҥ тӱшкам онча.
нешт ылье. Мланна рэвоТаче шӱм калаеыш шокшо мутым,
льуцион шижмашым ада*
Тидэ мут мӱндӱр вэрлам вонча:
кат чот пӱеемдашна кӱлега.
Май парадыш лекеа мландэ мучко,
Калыкын тушманже кашаЭрыкан ден орлыКан шемэр.
кым йӧршега
пытарен,
Сэҥе йалт, испаний калык, шучкым ончыко еша кугу ееҥыма*
Лийжэ эл тэндан волгалтшэ вер.
шым ыштышаш верч кучэТаче мур дэн рошткэ кайена ме,
далман.
Огэш код иктат Кийэн кудэш.
Тылзӓт пӧлэ гыч Марий
Курым мучко йолго, ерык звӓмэ!
АССР-ын Чрэзвычайнэ XI*
Тачэ Лондон, Будапешт пудэшт!
шэ еовэт ейэздшэ угыч по*
гына. Мэмнан еамырык рэе*
публикын ончыл йэҥжэшамыч марий калык лӱм
Тачэ ел трибуныш
денэ Марий АССР КонстиОн-влакна кӱзат,
туцым пэҤгыдэмдат. МланВоштылалын, шокшын
на ейэзд мартэ КонстиКидыгатым рӱзат.
»туцо проэктым кажнылае
Рат денэ пэхото,
еайын умылтарашна кӱНэлэ танк.
лэга. Комсомол организаЭл чийалын кӱртньым,
цэ влак молодьож, тыгак
Куатан.
пӱтынь калык коклаште
Эл ӱмбалнэ ик ой
Конституцо проэкт нэргэн
утыр чот ырӓ:
каҥашымагаым кумдан орТачэ илаш еайэ,
ганизатлыгаага улыт.
А эрла-еш ӧ еайрак!
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Тэний тӱньамбалсэ про .1
лэтариат Пэрвой майым 481
каналан пайрэмла. Пэрвой!
май кэчын тӱньан чыла |
елыштыжат капитализм ки*;
дыштэ пызырналт илышэ
шэмэр калык еэҥаш лийдымэ пролэтар ИМтэрнационализмын йошкар звӓмыжым кӱшкӧ нӧлта. Тачэ*
кэчын тӱньамбалсэ пролэ-*
тариат иза-шольыла кэлшэн, капитализмыН у им-,
пэриалист еарлан йамды-'
лалтмыжэ ваштарэш, фа
шизм ваштарэш, эрык вэрч,
Совэт Ушэмым аралышага
вэрч йэдинэ фронт дэнэ
кучэдалмыштым эшэ чот
ылыжтат. Тыгакак тидэ кэчын фашизм дэн вэе эл интэрвэнт кашакваштарэш гэройла кучэдалшэ Испанийын пашазэ дэи шэмэр крэсавьык-влаклан иза-шольо
еэмын полшэн ШОГЫМЫШ- I
тым вийаҥдат.
Мэмнан пэлэдалшэ кумм
да социализм элна тэний
ывдэ 20 каналан Пэрвой
майым пэш чот куанымаш
да кугу пийал дэвэ пайрэмла. Тэний Совэт Ушэмыштэ пашазэ, колхозник,
трудовой интэллигэнт да
модо шэмэр - влакат Май |
пайрэмыш элын политик
илышыштыжэ кугу вашталтыи! лиймэ жааыштэ—
Сталин Конституцо дэнэ
толыт. „Сталин Конституцо эртымэ корнынам итоглыш да еоциализмын пӱтынь тӱньа историйлык ееҥымашыжэ - влакым возэн
шындыш* („Правда“). Со
вет Ушэмыштв гына чыла Казаков Миклай
шемер калыклан ерык, па
шам ышташ, канаш, тунэКӱш нӧлталын рвезе шӱм куаным
маш, да моло правамат пуМе пайрэмыш лекна.
мо. Мэмнан элыштэ гына
Тачэ—май!
илыш улан, пийалан да вэНигунам шэмер вий ок шыпланэ—
села.Элын вийаҥмыж дэнэ
Шолшо вӱд памашла чот чыма.
пырльа социализм паша: У элнан куат лэктэш нӧлталтын,
толкынышто у айдэмэ-влак} У пийал дэн кажне час толеш.
шочыт, кушкыт. Мэмнан
Илышнаже тачэ еай гын,
М а р и й республикыштат
А ерла еше еайрак лийэш.
знатне йэҥ^лак шуко улыт.
Толстова Ньура (Марбуметрой), Чугунов А. („Крас
Кечэ йол ден модын
ный Волгарь“), Иванова
Йулйул-йул,
Марина ('Шэрнур МТС) да
Шийын-шортньын койын
шуко моло йолташ-влакат
Писе Йул,
лэнин комсомол' дэн етахаКурым годео корным*
новэц лӱмым чэеть дэве
Ӧрдыжэш коден,
нумалыт.
Тудо таче лӱшкыш
Фашизм агэнтышт, шакСылне Моско дэн.
ше бандит троцкист, бур*
Кандэ вӱдӱмбалне
жуазне националист да моТале пароход,
ло каргалтше кашак мэмМай ердэн етолицыш
нан эрык калыкын пийаТудо тольо чот.
лыштым шупшын налнэшт
Параход тич калык
ыльэ. Нуным пашазе класс
Куанэн моткоч,
дэн чыла шЭмэр-влак больШокшын еаламлалын:
шеВизмын уло пэҥгыды*
„Лий эеэн, Моско!“
лыкшэ дене лаштыртышт
да ончыкгаат пытарат.
Т ул -вӱд гочын лэкшэ
Тушманым ужмо шудыРвэзэ у элэм,
мо коммунизм шӱлышэш
Уло; чонэм дэнэ
молодьож
воспитатлымаТыйым еаламлэм.
шым мланна эше чот виТый дэнэт ик кэчын
йаҥдыман*
Шочын улына.
Ончык у еэҥымашкэ!
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„РВЭЗЭ-ВЛАк— КАПИТАЛИСТ ОБШЭСТВЫШТЭ ШЭМЭРЫН ЭН ПРАВАДЫМЭ
У Ж А Ш Ы Ж Э " _________________________ (влксм прогрдм м э гыч)

ЭРЫК ВЭРЧ КУЧЭДАЛШЭ РВЭЗЭ-ВЛЯКЫН ИЛЫШЫШТ НЭРГЭН
ИСПАНИЙСЭ ГЭРОИ-ВЛАК
ЦИФР ДЭН ФЛКТ-ВЛЯК
30 тӱж эм крэсаньык I йэшыштыжэ кум йэҥ уло) ФашистГэрманийыштз
ӱдыр-елакым
уж алымэ I пукшэн ашнӓ. Т у д ы н прэступлэньэ кушкэш
Элэу Кариэко 17 ийаш танкэ дэкэ шукб гранатым
!ачашт - авашт—йугославий*
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.Токио Асахи“ газэт вӱчыкын тыгэ увэртара: Токиошто Кантанабэн мэтал
обрабатлышэ заводыштыжо
ыштышэ 150 йоча-влакым
суткалан 22 шагат пашам
ышташ заставитлэныт. Заводым кучышо законым
пудыртымылан мут кучаш
шогалталтын, а закон почэш йоча-влак кэчэш па
шам 11 шагат ыштышаш
улыт улмаш.
.Чайна ту дэй“ журнал
гыч).

Та ЙӰКШОКТЫШ-ИЫЛЫТШЫм
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дэкэ фашист группо тольоЧыланат йӱшӧ улыт. Чыла
8 плэнникымурэмыш лук*
тыч. .Ончык, курж са“!кэнэ*
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тушман пульо вэрэшыштак
йӧрыкта. 3 йэҥжым почэшышт залп дэнэ лӱйэн, сӱмырат. Мариус Тома гына
илышэ кодын. Тудо тунамак корно дэч ӧрдыш кур- Вич ийаш йоча пӱтынь
жын. Варажым крэсаньыв
йэшым пукша
дэкэ шылын. Тыгэ пэш йӧсӧ да шучко жапым чытэн,
Бэлградыштэ илышэ вич
пыкшэрак шкэ командо- ийаш Аза Адамович шкэтын пӱтынь йэшым (тудын
ваньышкыжэ вэрэгатын.
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Ф А Ш И ЗМ ВАШ ТАРЭШ ,
ТЫ НЫ СЛЫ КВЭРЧ
Капиталист элласэ шэмэр молодьож Пэрвой майым фашизм дэн сар ваштарэш, тынысдык вэрч вучэдалмэ лозунг дэнэ ваш
лийэш.
Испанийсэ калыкын гэр*
мано-итальйан интэрвэнтшамыч ваштарэш вучэдалме пашажэ пӱтынь ончыл
да прогрэсивнэ айдэмэ тукымын паШашт лийын. Интэрнациональнэ бригадыштэ
улшо фашист ваштарэш
вӱчэдалшэ, валыв фронт
правитэльствылан полшышо молодьож шкэ рэвольуционно долгшым чэсть дэиэ шуктэн шога. Капита
лист элла гыч улшо ЮО
утла вомсомолэц-влав ис*
панийсэ
фронтлаш шкэ
вуйыштымпыштымышт дэнэ эрык пашалан мучашдымын прэданвэ улмыштым ончыктэныт. Нунын
вовла гыч ик самырык та
рой, мадрид фронтэш волышо швэдский вомсомолэц Оллэ Мэйэрлинг шкэ
Ёолташыж-шамычлан колтымо пытартыш сэрышыш-

Йоча-влакым суткалан
11 шагат жап пашам
ыштыктат

Гитлэрын властьым налмыж дэч вара молодьож
коклаштэ прэступлэньым
ыштышэ-влак утыр шукэ
мыт. Гэрманийын 23 кугурак юлалаштыжэ 1934 ийыштэ правам нарушитлы*
шэ 5482 йеҥ улмаш, а 1935
ийыштэ 7582 йэҤ мартэ
йэшаралтын. Правам нарушитлышэ --влак
^ыланат
14—18 ийаш улыт.
Гэрманийӹн 37 кыдалаш
олалаштыжэ. молодьож коклаштэ прэступлэньым ыштымаш 75 п р о ц э н т ^ ы ш
шуын. Удыр-влак коклаштат прэступлэньым ыштышэ-влак шукэмыт.
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МАРИУС ТОМА
Мариус Тома—рвэзэ испанэц. Тудо МӓТЭЖник-влак
квдышкат вэрэшт ончэн.
Кызыт тудо Мадрид дэныее молодьож вомандым вуйлата.
Ик эрдэнв волгыжаш тӱмалмэ годымав пэш вийан
врэдалмаш лийын. Нуно мӓтэжнив вашав видышвэ
вэрэштыныт.
Маровванэц кашав нунын
дэкэ йанлыкла вэржалтыныт. Плэнвик-влакым мочаш
пэтырат.
Водгыжшаш пэлэш нунын

Тогокусо крэсаньык-влак •сэ йорло крэсаньык улыт.
(Йапоний) чыташ лийдӹ- | Нунын шурныштым шолэм
мын орланэн илат. Крэса- да кушко игэчэ йӧршэш
ньык Ӱдыр-влакым фабрик- ! пытарэн. Аза Адамовичын
лашкэ, публичнэ пӧртлаш- ачашт-авашт, т у д ы н 12
кэ ужалымаш пэш кумдан ийаш акажат пашам мудэ
шарлэн. 1933 ийыштэ Аки плат. Изи йоча кажнэ кэта округышто илыш 1936 чын Белград урэмлаштэ
ий д э н э таҥастармаштэ ирисым, ландриным, молысайрак улмо годымат ЗО тӱ- мат ужалэн коштэш. Кэчыжэм утла крэсаньык ӱды- лан 10 динар оксам ышТэн
рым ужалымэ. ‘Нуно чыла- налэщ, тыжэчын 9 динар*
нат 16—23 ийготан улыт. жым мӧҥгыжо колта. ШкенТидэ шот гыч 17 тӱжэм жым ашнэн лукташлан изи
ӱдырым фабриклашкэ, пуб- „рупэч* ' урэмлаштэ йоличнэ пӧртлашкэ 13 тӱжэм
дышт коштэш.
ӱдырым ужалэныт.
„(Кокуиин Симбун“ газэт
(„Социал-демократ“ гагыч, Токио).
зэт гыч, Прага).
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кышкэныт, но вашталтыш
кугунак лийын огыл.
Ты годым тушманым
сэҥаш пвш кугу вий, пэҥ*
гыдэ
удар кӱлын. Тэвэ
тидэ ударым Элэу Кариэко ыштэн.
Тудо йолташ-влакшэ дэч
ойырлэн да шуко грана
ты м напын, танкэ-влак дэкэ нушкын мийэн. Ик танкэ дэкэ гранатым шуэн,
тунамак танкын мотор йӱкшӧ лӱшкымым чарнэн. Тыгакак 2 -шо танкым сэҥэн.
Л октылалтшэ
танкэ-влак
гыч тушман влак лэктын,
Кариэком ончэныт, но тудым ужын огытыл. Вара
нуно куржаш тӱҥалыныт.
И тунам Элэу Кариэко командым пуэн:
— Куржшо-влакым лӱйза!
Рэспубликанэцвлак сэҥышт.
цЮный коммунист“ж ур
нал гыч.
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гына. Тудо Испанийсэ граж
дан сарын пэрвой кэчыштыжак калык милицэ ра*
дамыштэ фашист ваштарэш кучэдалаш тӱҥалын...
Рвэзэ Элэу Кариэколан
развэдкыш коштмаш, йӱдым атакым ыштымаш—
чылажаттӱкнэ^Тудо граж
дан сарын пэрвой тылзыштыжак лӱтдыдымӧ лийын,
пэҥгыдэмын. Тыгэ Кариэко танкэ влакым сэҥэн кэртшэ лийын.
' Тидэ лачак матэжник влакын
Мадридыш атакым
ыштымышт годым вийан
кучэдалмэ фронтышто л и 
йын. Фашист кашак рэспубликанэц-влакым
шкэныштын тэхник вий дэнэ
ударым ыштэн сэҥынэшт
улмаш. Атакыш Мӓтэжниквлакын 5 нэлэ танкышт почэ-почэ толыныт.
Танкэвдак дэн рэспубликанэц
воклаштэ „позицэ кучэдалмаш* тӱҥалэш. Бойэц-влак

тӹжэ лӱддэ 'ойлэн; „Йошкар знӓмым кӱшнӧ кучыза! Рэвольуционьэр-шамыч
колат, но рэвольуцо ила“,
манын.
Тӱньамбалсэ молодьожын
рэопубликансвий Испаний
дэн изакш ольакла кэлшэн
илымашыжэ кажнэ кэчын
пэҥгыдэмэш. Испанийын
гэроичэский молодьожшо
чыла капиталист элласэ
молодьожлан фашизм ваштарэш кузэ кучэдалаш кӱл*
мӧ примэрым ончыкта.
Испанийыштэ
молодьожын коммунист дэн социа
лист иктыш ушнымылан
ындэ идалыкат эртэн. Со
циалист молодьожын фэдэрацийжэ шкэ радамыштыжэ 300 тӱжэм члэным
шотла. Мододьожын мадридысэ организацийыштыжэ
35 тӱжэм члэн шотлалтэш.
Тыжэчын ЗО тӱжэмжэ оружийым кидыш налын испанийсэ рэспубликын столицыжым—Мадридым арала.
Испанийын тӱжэм дэнэ
сай эргыжэ да ӱдыржӧшамыч калыкын пашажэ,

вэрч шкэ вуйыштым пыштэныт. Шк» калыкын пийалжэ, эрыкшэ вэрч шкэ
илышыштым пушо Трифоно Мэдранон, Андрэса Мартинын, Лина Одэнан, Рафаэльа Карэскон, Франсис
ко дэ Россэн да моло шуко самырык гэрой-влакын
лӱмыштым фашизм ваштарэш кучэдалшэ тӱиьамбалсэ молодьож нигунамат
огэш мондо.
Республиканский Испанийлан тӱньамбалсэ фа
шизм ваштарэш гэроичэский кучэдалмаштыжэ полышым пуаш—тэвэ тыгай
фашизм ваштарэш кучэдалшэ тӱньамбалсэ моло яьожын тыршымашыжэ. Рэспубликанский Испанийлан,
тудын гэроичэский молодьожшылан полышым пумо знамэ пэрвой май вэчылаштэ адакат вӱшкӧ нӧдталтэш.
Фашизм ваштарэш вучэ*
далмын иктылыкшэ чыла
капиталист эллаштат чот
кушкэш. Бэльгий дэн ЛатВИйыштэ, 1936 ийыштак,
молодьожын коммунистичэский дэн социалистичэский
ушэмышт иктыш ушнэныт.
Шкэ радамыштыжэ 100 тӱжэм члэным шотлышо францжйоэ вомоомод шувэртэ

Фашизмын тӱсшӧ.
огыл самырык ӱдыр-влак
вовлаштэ движэньым вумдан шарэн. Тидэ иктылык
фронт дэнэ 12 тӱжэм утла
Ӱдыр-влакым авалтымэ. Ка
дык фронт дэн францийсэ
самырык тукым фронтын
программыштым
шуктышаш вэрч пырльа кучэдалиэ нэгыээш социалист
молодьож дэнэ изак-шольак
ла кэлшымаш кажнэ кэ*
чын пэҥгыдэмэш. Иктылык фронтын программы*
жым шуктышаш вэрч кучэдалмашкэ с о ц и а л и с т
Б льумын правитэльствыжлан полшышо чыла йуношэский
организацэ •вляк
ушнэныт.
Фашизм ваштарэш болгарийсэ комсомол, соцмол
да молодьожын зэмлэдэльчэский ушэмжэ пырльа кучэдалыт. Английыштэ тыныслык вэрч кучэдалмэ
движэньэ кумдан шарлэн.
Кызыт тидэ движэньэ лу
тӱжэм дэнэ молодьожым
авалта. Английсэ комсомо*
лын лукмо „Чэллэндж“ ан
тифашист газэтын тираж*
шэ йатыр кугэмын. Тидэ
газэтым тылзылан икана
лукмаш гыч 1937 ийыштэ
кажнэ кэчыи дувмашкэ вон*
чымэ.
г* '
V

Эн осал фашист тэррэрын элыштыжэ—Гэрманийыштэ Гитлэрын диктатуржо ваштарэш шогалшэ вий
утыр кушкэш. Комсомолэц
дэн соцмолэц-влакын иктылык фронтышт ПЭҤГЫДЭмэш. Саарский областьыштэ шолып ыштышэ, мододьожын комиунистичэский
дэн социалис^ичэский ушэмыштын пырльа
возымэ
возваньыштым (ӱжмашыштым) шарымэ. Тидэ возваньэ молодьожым испанийсэ калык дэн изак-шольак
ла кэлшымӓшым пэҥгыдэидаш, Испанийышкэ гэрманийсэ салтак-влакым колтылмо ваштарэш кучэда*
лаш ӱжэш.
Мододьожын тыныслык
вэрч кучэдалмэ движэньыжэ чыла капиталист эллаштат куидаҥэш. Пэрвой
майыштэ, тӱньамбалсэ пролэтариатын рэвольуциоинэ
пийжым ончымо кэчын мо*
лодьожыа чыла элласэ номмунистичэский ушэмышт
фашизм ваштарэш, тыныслык вэрч, испанийсэ калыкын сэҥыиашыжым вашкэмдышаш вэрч движэньым
эша утдарак кумдаҥдат:
Э. БАУМ.

