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СОВЭТ УШЭМЫШТЭ

Испан дэлэгацэ ВЛКСМ
Комитзтыштэ

Комитэтын пунчалжэ

9 майыште иепан делега
ции 15 рвэзэ бойецше—пашазэ, матрос да командирвлак ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэтыш мийэныт. Нуно эрыв
вэрч вучэдалшэ испанийеэ
еамырык Оойэц-влав лӱм
дэне Совет Ушемысе пийа*
лаНг рвезэ, ӱдыр^влаклан
еаламым калаеэныт.
Испан цэлэгаций дэнэ
вашлиймаштэ ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт сэкрэтарь-влак
Косарэв, Лукйанов, Файнбэрг, Вэршков, Васильйэва,
Пикина йолташмыт да Чэмоданов йолташ (КИМ) лийыныт.
Косарэв йолташ нинэ ончыл еамырык бойец влак
коч ерык вэрч кучэдалшэ
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэтын пунчалжэ
чыла иепан молодьожым
еаламлэн.
1937 ий 1 вйуль гыч Бурьат-Монгол, Дагэстан,
Испанийсэ еамырык бо
Кабардино-Балкар, Калмык, Карэл, Коми, Марий,
РСФСР-ын у кугыжаныш Гэрбшэ. Йошкаргэ
йэц-влак
дэнэ кутырымаш
Мордва, Поволжйэ-Нэмыч, Сэвэро-Осэтин,Удмурт,
тӱсэш, шӧртньӧ тусан кэчэЙол коклаштэ шӧрт4
шагат
утла
лийын. КосаЧэчэно-Ингуш[да Чуваш автоном рэспубликласэ ком
ньӧ сорла дэн чӧгыт улыт, нуным шӧртньӧ
рэв йолташ делэгат-влакын
сомол организацэ - влакын ВЛКСМ обкомыштым
ССР Ушэмысэ молодьожын
парча авыра „РСФСР“ йошкаргэш шэмэ дэвик ВЛКСМ Рӱдб Комитэтлан иодчинитлымэ поилышыжэ нэргэн, праважэ
н й возалтыныт.
*
нэргэн, адак пашашкэ выдрьадкым ышташ.
вигатлымэ да комсомолэц—
правитэльствэ
члэн-влак
М АРИ Й АССР КОНСТИТУЦО П РО ЭК Т Н ЭРГЭ Н КАТГАШ АТ
нэргэн йодмыштлан еайын
Моско гыч
Хабаровскыш умландарэн
Косарэв йолташын еалам
400 ӱдыр мийэн мутшылан дэлэгацэ лӱм
Мэ, Марий йал озанлык
дэнэ Зурбано Рамон, Вэшуыа
ССР Ушэм Сталин Кон пукшыш да общежитьыште коммунист школышто тулаеко Сэрхио да молат
ституции 121 шэ статьаш- йара ашныш.
5
фэвральыштэ лэкшэвашмутым ойлэныт.
нэмшэ комсомолэц-влак Ма
1930 ийыште Шэрнур рий АССР-ын Конституцо^ .Комсомольская
тыжэ „ССР Ушэмын гражправда“
дан-влакшэ образованьым гыч Москосо мэдинститу- проектшым п э ш куанэн^газэтыштэ Мӱндыр Эр- „Комсомольская правда.“
кайшым. вашлийна. Кузэ от куанэ? вэлыштэ илышэ комсомолналаш праван улы т“, ма тыш тунэмаш
нын пэш чаплын ончыкты- Тушто 1935 ий мартэн ту* Тудо мланна, ожсо кугы- ка Хэтагурова йолташын
мо. Марий АССР ын Кон* нэмым. Тыгэ врач лийкн жан вид йӱмалнэ пизыр- Ӱдыр-влакым Мӱндыр Эрституцо (Проэктыштыжат лектым. Лачак партий дэн налт илышэ шемэр калык- вэлыш кайаш ӱжын возыобразоваыьым налмэ нвр правитэльствын п о л ш ы - лан, пэш кугу правам пуа. мо письмажым пэчэтлымэ
1937 ий 5’майыштэ еовэт
гвн Сталин .Конституцыш- м ы ш т д%цэ вэле,шке йӧ- Тэвэ И-шо курсышто ту- ыльэ.
планэризм
маетэр комеоспециальностьым нэмшэ А н т о н о в йолташ
то ончыктымо свмынак пвш ратыме
Тидэ ӱжмашым С С Р молэц В. Л.
Расторгуйэв
шонымашкем Конституцо проект лончы- Ушемысэ ӱдыр-влак кугу
сайын
возымо.
„Марий н а л ь ы м ,
йолташ^ик
вэран
„ГН—7“
шуым.
АССР граждан-шамыч облымо годым тыге манье: вумыл дэнэ вашлийыч.
Кызыт мый Морко район „Сталин Конституцо ОСР^Мӱндыр Эрвелыш кайаш планэр дэнэ 539 вилометразованьым налаш праван
рат 623 метрым чоҥештен.
улы т“ (Марий АССР Кон- б о л ьн и ц е вуйлатышылан Ушэмын 121 статьажэ да шуко йодмашым пуэныт.
Тиде
результатым Косарев
ституцо проект гыч). Теве шогем. Мланем пэш кугу Марий АССР Конституцо! Кызыт Моско гыч да мотидв' мемнан елыште шо- ответственне пашам пумо. проэктын 88 статьажэ млан- ло олала гычат, ӱдыр-влак лӱм ССР Ушем Рӱдӧ Аэронымо семын тунемаш, шке Кугу пашам чаплын шук- на тунэмаш кугу правамШ ӱндыр Эрвэлыш кайат. влубын епортивне комис*
ешэ пӱтынь ушэмысэ ре*
йӧратымэ специальностьым таш уло вийем дене тыр- пуа.
28 апрельыште Моско гыч кордлан шотлен да Тӱналаш чыла йӧн пумым шем.
Кызыт мемнан Марий йал
ойрымо пойэзд дэ- ньамбал Авиацэ Фэдэрацэ
Ындэ ожно царизм да
раш ончыкта.
озанлыв
коммунист
шво-*нэ
400 УДЫР Хабаровскыш президиумлан материалым
Примерлан ышквмым на руш империалист буржуа
гкайаш лэктыныт ылье. 9
лам: мый йорло йеҥын ик- зий кид йымалне вул шо- лышто 276 йэҥ тунэмэш. ’ майыштэ нуно Хабаровск колтен.
Тидын кокла гыч пэлыжэ
Расторгуйев йолташ Ста
шывыже улам. Тунемаш тышто орланен илыше шэ- утла марий-влак улыт.
олашкэ мийэн шуыныт.
лин
йолташлан кугу вумэр
марий
калыкын
КонӰдыр
влакым
Хабарове
Совет власть эреак полшен
анымаш дене швежын рэституцо лийэш, Тидэ—ку
Троцкист,
буржуазнэ
накышто
шокшын
вашлийышогыш. Шернурышто пэд- гу пийал дэн куанымаш. | ционалист моло тушманныт. Нуно чыланат паша кордшо нэргэн письмам вотехникумым тунем пыта*
Врач комсомолэц— (влак мэмнан кучэдал еэ-* ышташ Комсомольск олаш зен.
С. Г. Охотин.
рымешкэм мыйым чиктыш,
ҥэн налмэ правам шуп- кайат.
— Мыйым воспитатлыше
шын налаш тыршэныт. Тэда куштышо партий дэн
вэ мэмнан школыш бурвомеомоллан шовшо таум
жуазнэ националист Совалаеэм. Сэҥымашэш шоКой-Сола йал еовэт кӧр- тидэ Марий рэспубликысэ ловьйов пурэн, учэбнэ чагалаш огыл, а эрэ ончыко
гыштӧ (Шэрнур р-н) Ма чыла шэмэр калыкын ву- етьым вуйлатэн шогыш.
кайаш, чоҥэштымэ пашаш»Ломбэр“ колхоз члэн- тэ кушкаш, у рэкордыш
рий АССР-ын Конституцо мылыштым еэҥымаш вэрч Тудо тунэммын качэетвыпроэвтшэ нэргэн каҥашы- кучэдалаш тарватэн шога, жэ вэрч кучэдалмашым влак (Шэрнур район) тӱш- шуаш тланэт еӧрэм,—ма
маш кумдан шарлэн. Йал маньэ. Тудо Марий АССР тӱрлӧ еэмын чараклэн шо- ка погынымаштэ Марий нын Сталин йолташлан воАССР Конституцо проэк зымо письмаштыжэ Растореовэт кӧргыштӧ улшо чы- лиймылан, пашалан да ка- гэн.
тын кажнэ етатьажым раш гуйэв йолташ.
ла колхозлаштэ Конститу- напт права улмылан, улан,
Мэ, 15 май гыч канику- лончылышт.
цо проект нэргэнваҥашымэ. вэеэла илыш пушо партий
лыш
кайэна. Каникул жа* * *
—
Марий АССР-ын КонЧыла волхозыштат кол- дэн правитэльствылан пэш
пыштэ
колхоз
комсомол
ор12
майыштэ Расторгуйэв
етитуцо проэкт—тидэ еэхозник-влав шкэ куаны- кугу таум калаеыш. Моло ганизацылаштэ
М а р и й ҥымашнам ончыктышо про йолташ шкэ рэкордым ермыштым каласкалышт. Тэвэ, „Йошкар шӱдыр* колхоз колхозник-влакат шкэ ку- АССР Конституцо проэкт- ект,—м а н ы т колхозник- тэн. Тудо .ГН —7" планэр
шым умылтараш пижына. влак.
дэнэ 590 коломэтр утла
вуйлатыше Йамбаршэв йол анымыштым калаеышт.
чоҥэштэн.
Ломбэрский.
П. Щ эрбаков.
Ломбэрский.
таш,—Конституцо проэвт—
1. ВЛКСМ Казах край организацыи Казахстан Лэнин
коммунист рвэзэ ушэмыш ва ВЛКСМ Киргиз область
организацым Киргиз Лэнин коммунист рвэзэ ушэмыш
савыраш.
Казах дэн Киргиз рэспубликласэ шушаш чэрэтан
комсомол сйэздлаштэ тидэ организацэ-влакын рӱдӧ комитэт сайлымашым эртараш.
2. ВЛКСМ Закавказ крайкомым пытараш да Азэрбайджан ЛКСМ Рӱдӧ Комитэтым, Грузий ЛКСМ Рӱдӧ
Комитэтым, Дрмэний ЛКСМ Рӱдӧ Комитэтым вик ВЛКСМ
Рӱдӧ Комитэтлан подчинитлаш.
3. ВЛКСМ Кара-Калпак область организацым Узбэкистан комсомол организацэ составыш пурташ, КараКалпак обкомым вик Узбэкистан ЛКСМ Рӱдӧ Комитэтлан подчинитлаш.
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РСфСР-ыш пурышо автоном рзспубливласз
комсомол организацэ-влакым вик ВЛКСМ Рӱдӧ
Комитэтлан подчинитлымэ нэргзн
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Планэрист-комсомолзц
Расторгуйэвын рэкордшо

Конституцо прозкт иэргэн куудан ка о ш а т

Сэҥымашнам
ончыктышо докумэнт

Рвэзэ Коммунист

2

. 16 м а й 1937 ИЙ Лй 3 0 ( 3 1 4 )

В. М. МОЛОТОВЫН статьажэ

Троцкист да моло оредитэль, дивэрсант дэн шпион-шамыч
ваштарэш кучэдалмаштэ мэмнан эадачына *)
машым тӧрлаташ полшы- шогалтэн моштымыж дэнэ,
ман, политикэ
шотышто пашайэҥым паша могыр
кушкашышт п о я ш ы м а н . гычат, политикэ'могыр гы^
Тӱҥ пашайэҥ погымо па чат ончэн цогэн моштышам ончыдымо йа тидэ па мыж дэнэ тэргалтэш. Мэмшам большэвикла ончэн нан озанлык организацэ
моштыдымо вуйлатышэ— дэнпрэдприйатьылаштэпа
вуйлатышэ огыл, а й а р а ^ а й э ҥ погымо пашам сэрканцэльарист да йылмор- *йознынак
сайэмдэн она
гаж. Шуко вуйлатышэ ти- шукто гын, вуйлатышына
дэ пашам йӱштын онча. влак тидэ паша вэрч сэрНуно политикэ шотышто йозно мут кучымыштым
шкэныштын о т в э т с т в э н - умылэн огыт ^шукто гын,
ностьыштым мондат. Нуно мэ троцкист бандын тӱж*
тэвэ мом мондат: тэргымаш, вак лувмо дивэрсий-шпион
путыракшэ политикэ шо* врэдитэль пашашт гыч кӱтышто тэргымаш, тугак лэш урокымат ыштэн шук*
пашайэҥын пашам ыштэн тэн она кэрт. Пашайэҥ покэртмыжым вэлэ огыл, по- гымо паша организатлы*
литикэ могыржымат шо- мым еӓйэмдымэкыжэ мэ со
строитэльствын
тыш налын пашаш шогал- циалист
тымаш—кажнэ
вуйлаты- чыла шотыштыжат адак пишын-большэвикын эн важ- еынрак ончыко кайаш тӱнэ пашажэ. Тидым монды- ҥалына“.
мӧ дэнак пашайэҥым поПашайэҥ^лакым погыгымо шотышто мэмнан йамаштэ вуйлатышэ-влакын
тыр ситыдымаш уло.
Вуйлатышэ шкэ кадыржэ отвэтствэнностьыштым нӧл*
вэрч мутым куча. Вуйла- талаш—тэвэ врэдитэльствэ
тышын пашажэ, эн ончы- урок гыч адак ик важнэ
чак, пашайэҥым пашаш пунчал ой“.
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иктв вэеын йол йымалныжэ путайалтшэ пэш шуко
органжэ лийын. Тыгай ап
парат бӱрократ мут кучыдымашым да бӱрократ кадыртылмашым шочыктыдэ
ок кэрт. Учрэждэньылаштэ вэлэ огыл, промышлэннэ
прэдприйатвылаШтат
„функциэналкэ“ м л а н н а
шагал огыл зийаным кон*
дэн.
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Тэвэ, ик мыньар ий ожно хлопчатобумажнэ промышлэнностьышто ткач дэн
ткачихэ-влакым квалификацыдымэ пашазэ д э н э
вашталтэн, кумо профэееийым пытарымэ пашаш
пижыныт ыльэ. Нунылан
кумо пашаштэ поена, куштылэмдымэ производствэннв функцийым ыштыхтэныт. Тидэ „у йӧн“ тэкстиль
промышлэнностьышто мэм*
нан йолташ-влак кокла гыч
йужыжлан кэлшэн. Тидэ
пашам шуктымаштэ шкэ
шотшо дэнэ врэдитэль дэн
головотьап - влакын ушэмышт лийын. Мэ тидэ кӱлIII. Вуйлатымаш мэтод
дымашым вашкэтӧрЛатышшувтыдымо, й ӧ р ш е ш на,—тидыжэ еай.
Пытартышлан, кумышо
келшыдымаш лэкшэ канйодыш—вуйлатымаш мэтод
Чыла отрасльыштат оварцэльар - бӱрократ мэтод тымэ функциональнэ еиенэргэн.
•
шотлалтэш“.
тэм ваштарэш партий чак*
Пытартыш ийлаштэ тидэ
Партий дэн правитэль- ныдэ кучэдалаш пижын,
йодышыш партий путырав
чот ончэн шогэн. Эн пэр- етвын нинэ пунчалышт— мутат укэ, тидым тудо чын
войав „Донбасс шӱй про- эн чотшо озанлык орган- ыштэн.'
мышлэвноетьын
пашажэ влакын пашаштышт канТроцкист да моло элэнерген“ да „Кӱртньӧ ворно цэльар бӱроврат мэтодым монт-влакын дивэрсионнотранспортын пашаже нвр п э р э н . Промышлэйность
гвн“ СОР Ушвм Совварвом дэн транспорт аппаратыш- шпион-врэдитэль пашашден ВКП(б) Рӱдӧ Комитв- тэ бӱрократизмым еэҥы- тым тӱжвак лукмо дэнэ
тын 1933 ий кеҥвж жа- маштэ партий нунын па- мэмнан озанлыв аппаратын
пыштв лувмо пунчалыш- шаштым нӧлталмэ тӱҥ за- шуко еитыдымашыжэ тӱждачым ужын. Тидэ уетатым ончыктэм.
новкын чынлыкшым илыш вак лэктэ. Тэвэ, ындэ раш:
Тунам Донбассын паша- тӱрыеак
пэҥгыдэмдыш. троцкист-врэдитэль, дивэржэ пвш начар ыльв. Ту- Мэмнан озанлык организа- еант дэн шаион-влак шкэ
дын нвргвн лувмо пунча- цылаштэ бӱрокрйтизмым ев- оеал пашаштышт мэмнан
лыштышт ССР Ушвм СНК ҥымв шотышто ыштымв озанлык органлаштэ йэдидвн ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт кажнэ еэрйозно о ш к ы л
ноначалий принципым бӱтыгэ калаеэныт:
/
мланна еврйозно еэҥыма*
рократла кадыртылмаш дэ.... тидэ намыеын шэҥ- шым пуэн. Тидым мэ шӱй
гэв каймашын тӱҥ при- промышлэнность дэн кӱрт- нэ пвш шуко пайдаланвныт.
чинжылан шӱй промыш ньӧ ворно транспорт при- Тидв шотышто ВКП(б) Рӱдӧ Комитвт Пленумын пунленность вуйлатымаштэ,
шахтэ гыч тӱҥалын, Нэ- мэрэш вэлэ огыл ужын чалжв тыгв ойла:
лв Промышленность Ка- улына*
„Йэдиноначалий принлык Комисеариатын рӱПытартыш ийлаштэ озанципым бӱровратичэски
дӧ топливне Управлвньышкыжв шумвш, альэ лык паша мвтодым еайвмкадыртымаш тэвв мошто
чылт пытарвн шуктыды- дымаштв важна момэнт—
лийвда: шуко озанлык
мо, йӧршвш йӧрдымыш тидв „функционалкв“ манвуйлатышв-влак йвдинолэвшэ ванцэльар - бӱро- мв ваштарэш кучэдалмаш
началий нвгызвш шкэврат мэтод шотлалтеш“. ыльэ.
ныштын маееын да рьаКӱртньӧ ворнотранспорт
довой озанлык пашайвҥ*
Ив жапыштв аппаратым
нергвн лукмо пунчалыш- фунвциональне ыштымашвлакын общэствэннэ шотышт ВКП(б) Рӱдӧ Коми
нымашышт контроль дэч
тэ мэмнан озанлыв органтет ден ССР Ушем СНК
йӧршэш ӧрдыштӧ улшывлак пвш умбак пурэныт
тыгв калаееныт:
ыльв. Правтив опыт двн
лан шотлат, озанлык-про„... вӱртньӧ корно-вла- шинчымаш еитыдымым пвш
изводствэннэ а к т и в ы н
кын пашам чылт велшы- шуво, ваш-ваш ушыдымо,
йӱкшым огыт колышт,
дымын ыштымашышттӱҥ
тидэ активлан аҥэрташ
причинлан — вуйлаты- фунвциональнв орган влавӱлмым огыт уж, автив
маште улшо еитыдымаш, кым ыштымаш двнв олдэч торлат, тыгэ тушман*
организационно ш о т а н мвшташ тыршвныт. Тидын
еитыдымаш, кӱртньӧ кор- двнв чӱчкыдын пэш слож влакын дивврсионно пано вуйлатымаштв, район но бӱрократ аппарат лишаштлан кучылтмо еидвн дирвкцв - влав гыч
тыдымаш двн тӧрсырым
тӱҥалын, НКПС-ын рӱдӧ йэдэн. Тудын ужашыжэуправлвньышвыжв шу- влак в ни-ваш путайа лтымеш, алы» чылт пытарен ныт, паралвльнв ыштышв, УмбакижэЗ шо могирышто

сс

Кугыжанышын интэрэс- манме гай лач мӧҥгешла
шым аралымэ нэргэн, шэ- лийеш. Врэдительым тӱжмэр-влакын интэрэсыштым вак лукмекат, тудын оларалымэ
нэргэн оёлымо меш ч э с т н э пашайэҥым
годым
пашаӓэҥ^влакым шогалташ партийнэ оргатэргаш Лэнин тыгэ тунык- низацын чын трэбытлымытэн. Тушманым альэ пэл жэ дэч варат, озанлык патушманым тӱжвак лукшаш шайэш-влак тушман айдэвэрч иктаж мом, „зийаным“ мым чӱчкыдынак аралаш
альэ „пэлэ зи^аным“ тӱж- шогалыт. Тыгэ нуно тутывак лукшаш вэрч Лэнин шак обыватэльла аҥыргэн
„чойаланаш“, „развэдкым“, коштмыштым, политикэ шо„кавэрзым“» „продэлкым* тышто сокыр улмыштым
ыштылаш тэмлэн. Лэнинын ончыктат. Тидэ чын огыл
тидэ ончыктымыжым шкэ- мо?
нан пашаштына сэрйозно
Мэ озанлык пашайэҥвучылтына ыльэ гын, мэ влакым чӱчкыдынак ордэн
шуко врэдитэльым ончыч- дэнэ наградитлэна, нунын
рак почын шуктэна ыльэ, сэҥымашыштым моктэна.
заводлаштэ, шахтылаштэ, Тидым умбакыжат ышташ
кӱртньӧ кйрнышто дивэр* тӱҥалына. Но мэмнан тыс и ё , йыма! кӧргычмӧ да гай йэҥ ^лакат улыт: нуно
шпион вы пазкэ пашалан прэдприйатын йа промышерыкым онв пу ыльэ. Кэч лэнность отрасльын чыла
мо гынат, умбакыжэ млан- сэҥымашыжым шкэ сэҥы
на Лэнинын тидэ каҥашы- машыштлан шотлат, но пажым большэвикла шотыш шаштышт кугу политик
налман.
йоҥылыш лиймылан, врэдиОтвэтствэннэ пашайэҥ- тэль шотышто сокыр да онвлак чӱчкыдын тыгэ ойлат: чыко шоныдымо улмыштмланна пашайэҥым партий, лан мутым ынэшт кучо.
партийнэ организацэ пуа,— Сандэнэ мэмнан вуйлатыманыт. Тыгэ нуно тэвэ мом шына-влаклан шарныктакаласынэшт: пуйто „отвэт- раш возэш: политик шоствэннэ пашайэҥ" манмэт тышто мӱндӱрк уждымышкэ аппаратыш пашайэҥым лан нуно моральнэ да йупогымылан мутым ок кучо; ридичэский вэлэ гына мупаошйэҥовлак начар улыт тым огыт кучо. Тыгай аййа чылт тушманыш лэкты- дэмылан вик каласаш кӱныт гын, пуйто тидлан лэш: нуно шкэныштым тывуйлатышэ пашайеҥ огыл, гай положэньыш пуртат:
а пашайэҥымколтышо пар- троцкист да моло врэди
тийнэ организаце мутым тэль-влак, нунын ыштэн
куча. Партийым йот (ӧр- вэртмыштым ужын, нуным
дыж) пашалан шотлышо койдарэн воштылыт, полибеспартийно йеҥ^влав ты- тикэ
шотышто мӱндырв
гай мутым ойлат гын, ти- уждымыштым
мыскылэн
дым алье умлаш лийеш. койдарат. Тушманым кэч
Но
в о м м у н и с т - в л а в тидэ койдарэн воштылмытыге ойлен огыт верт. Ком жо ончык шоныдымо кумунист верч да иктаж мо* пыш пижшэ йужо вуйлагай пашаш колтымо Ёеҥ тышына-влакым шоналташ
верч партийнв организаце, тарватыжэ ылье, шке памутат уке, мутым $уча. Но шан отвэтствэннэ участкы*
тидлан лийын Артийын жым чотвыдынрак тэргаш
лӱмжым амырташ правам таратыже ылье, шке аппаиктыланат пумо огыл.
ратын пашажым утларак
тарватыжэ
Лач мӧҥгэшла: мемнан чот есвэраш
пэрвой обӓванностьна, вуй* ыльэ!
латышэ - влавын
обӓзан- Троцкист-фашист шайкын
йостьышт—партийнэ орга- тӱжвав лувмо вредитель
низацыла гыч волтымо па- дивереиЁ пашажын уровшо
шайеҥым паш апиэ тэргы- теве мом пэҥгыдын палэммаш лийгын шога. Пашайэ- да: вуйлатымэ постыш по
ҥым колтымыжо годым пар- ’ литике шотышто
терген
тинэ организацэ тудым па-' налме, вугыжаныш шотышшаш чын шогалташ, ыш *1то честне улшо пашайеҥтэн вэртмыжым пашаште влавым ончыколувташ кӱтергаш, пашажлан вонтро- леш. Кушто домнан кадр
льым ы ш т а ш требытла. лушвыдо гын, тушто поли
Вуйлатышылан шке паша- тике могыр гыч терген налйешже-влакын ситыдыма- ме йеҥым пэҥгыдынав он*
шышт нерген партийнеор* чыко луктын шогыман. Тиганизацыщ жапыште шиж- де кадр чылт йамдылалт
тарыман. Преступленье нэр- шудымо лийеш гынат, тугенже шижтарымаш ад а-' дын тунемаш вумылышт
ват утларав лийман. Тиде— !лийже, нуно тунэм вэртшэ
вуйлатышын обазанность- ’лийышт. Тугай йэҥ шагашо. Но, муглан, озанлык* лав огыл. Нуным пашалан
вуйлатыше ивтаж могай тунывтэн шукташ лийввредительым тӱжвак лув- шат, кӱлешат. Нунын па
тын, а партийно организа- ша квалификацыштым нӧлце тудым арален манын ты- талман.
гай положеньым мэ ала мо
Вуйлатышылан швэнжын
она уж. Пашаштыже ереав тӱҥ пашайеҥже - влакым
погэн моштыман, нунын
*) Умбакыжэ. Т ӱҥ адты ш ы ж ы и
пашаштым
тэргыман, паII маВыштэ лэхш э ■омырЫшто
луд.
I шаштышт улшо ситыды-
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Троцкист да моло врадитзль, дивэрсант дэн шпион-шамыч
ваштарэш кунэдалмаштэ мэмнан эадачына

&

чылан нинэ троцкист дэн
моло-шамычын врэдитэль
шаЙкышт ик пэщ активнэ
отрьад. Тидын нэргэн мондымаш, ончык уждэ илымащ — калык ончылнысо,
шэмэр шамыч ончылнысо
шкэ долгым мондымаш лийэш.
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Тидэ еорэвнованьыштэ еэҥышашлан, млаааа эрэак
ончыко кайаш кӱлэш, мланна шкэнан ончык каймашнам еар дэч ончычсо Розеийын висажэ дэаэ огыл, а
кызытсэ виса дэнэ вИсаш
кӱлэш. Ж ап улмо годым,
лушкыцо
участкылаштэ
тӧрланышашлан, утларак
вийан капиталист эл-шамычын
пашалэктышышкышт да тэхник нормыш*
кышг шушашлан, кажнэ
жааым кучылтмаа. Чыла
мэмнан пашашкына шэмэр
маееым, рӓдовой пашайэҥшамычым, активым адакат
вийанрак шупшаш кӱлэш.
Кадр шамычым болыдэвикла воспитатлымашым нӧлталаш да чыла организацылаштэ паш айэҥ^лак по*
г ы м а ш ы м большэвикла
шындаш кӱлэш. Тидым шо
тыш налаш кӱлэш: туш*
ман ындэ чыла ышта, кучэдалмашыа чыла йӧажым

кучылтэш, чыла шэлшыш
пура; мэмаам онталышашлаа да моло евмыа пуран
картдымв вэрыш пурышашлан тушман мамнан
партийна билэтымат кучылтэш. Чыла отрасльыштат чумыр вуйлатымаш
коммунист • шамычыа кидыштэ улмым ужын, вуйлатымэ вэрыш пурышашлан тушман коммунист,
вугэмым чийа. Тушманым
почын луктын еоциализмым ыштышэ - шамычын
дэйствуйушо а р м и й ы ш т
гыч поктыл колтымаш, мэмнан армиӓым вийаҥдымаш,
тудын вийжым нӧлталмашу еэҥымаиншамычын га
рантий ышт.
Садланак мэмнан кокла
гыч кажныжэ коммунис*
тын евӓщэннэ обӓзанностьыштым шарныман, шкэ
большэвик шижмашыжым
вийаҥдыман, кадр-шамычын большэвик еознатэльностьыштым н ӧ л т ы м а н .
Тӱҥжӧ ындэ мэмнан дэч—
большэвик шамыч дэч лэкшашлык. Мэ, коммунист*
шамыч, шкэнан задачым мо
чоло умлэна да кӱлэш выводым, большэвик выводым ыштэаа гын,—мэмаан
ончыко кайымашнат тунарак пиеэмэш.
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шазв классыа кугу нӧлталтмашыжы)! ончыкта.
Мэмнан ончык каймашя а —мэмнан шкэнан адак
пашам нӧлталаш шоаымына дэчат лэкмыжым мэ шуко примэр Почэш палэна.
Нуаыа коклаштэ ик эа
раш примэр—тидэ пытартыш ийлаштэ шэм мэталургийын
нӧлталтмыжэ.
Орджоникидзэ йолташ посеак ончэн шогымыжо дэнэ
шэм мэталургий кокымшэ
вичийаш планым 4 ийыштэ эртарэнтэмэн вэлэогыл,
вичийашлан палэмдымэтэхник показатэльым домна
дэн мартэнлаштэ эртэн кайэн. Пэрвой вичийаш тӱҥалты и дэч вара мэмнан
домна-влак шкэныштын кучылтмо
коэффициэнтыштым 70 процэнт утларак
нӧлталыныт. Мартэн коҥга
пундашын квадрат мэтржэ
гыч вурсым налмаш тидэ
жапыштак 56 процэнт кушкын.
Чумыр промышлэнностьышто пашалэктыш ындэ
« о д ш о ийласэдэчпичшнрак кушкэш, у тэхникым тунэммаш вийанрак
ончык кайа—тэвэ мэмнану
кугу ончык каймашын залогшо.
Тидын годымак шарнаш
кӱлэш, тэхник шотышто
юнчыл капиталист эл-влакым поктэн шуаш да эртэн кайаш манмэ задачым
мэ альэ шуктэн огынал.
Мланна кугэш ааш нигузват ок лий. Тидэ задачым
шуктышашлан кӧра альэ
«шуко ышташ кӱлэш. Тидэ
пашам писынрак шуктызпиплан ик эн важнэ йӧн*
жӧ—промышлэнность гыч
д а чумыр кугыжаныш ап
парат гыч врэдитэль, дияэрсант, шпион дэн моло
йырынчыкым куклэн лукш ат.
Троцкист-влакын да нуиын чыла сойузникыштын
«рэдитэль —*■дивэрсион —
шпион пашашт тидым он'чыкта: шкэ лушкыдылыжыштлан кӧра нуно совэт
«ласть ДЭНЭ ваш вучэдалын огыт карт. Социализм
л а тудым стройышо-влав
ӱмбав вишак кэржалташ
шоныдымыштлан огыл, а
социалист стройын вийжэ
нунын вийышт дэч висаш
лийдымын кугу, сандэнэ
двурушничэствын пычкэ?мыш корныжо двнэ коштыт. Нуно волгыдо дэч лӱдыт да садлан лойальность
двнэ да соввт - властьлан
прэданнв улмо данат лэ« э д а л т ы н , двурушнивла
йлат.
Нуно ив мыньар ий го
лым промышлэнностьышто
д а шуво моло органлаштэ
да отвэтствэннэ вэрлаштэ
швэ предатель подрывной
пашаштым палаш лийды
мын ыштылын улыт. Тидэ
«факт мвмнан воклаштв шуч«о тыпланымаш да поли
тик шотышто ончык шо-

ны ды м аш м ы ньрвийанул-} Теҥгвчсэ йужо мэмнан
мыштым ончыкта. Политик попутчик влав ►тушманын
шотышто тыгай лишкэ у ж -^лагэрьышкыжэ
кайэныг,
маш дэнэ, тыгай ш учко, фашцзмын агэнтурышкыончык шоныдымаш дэнэ жо савырнэныт, коатррэкэлшаш ок лий. Вуйлаты- вольуцын бандит - шамыч
мэ пашашкэ ӱжмӧ влак мо- лийыныт, — тидлан ӧршаш
гырым тидэ ончыкталтэш укэ. Мэ альэ капиталист
гын, утЛаракат кэлшаш ок кугыжаныш - влакын авылий. Тыгай годым критик рымэ оҥгышто улшо ик
дэч лӱдмаш да самокри- социалист ел гына улына.
тиклан артамдымэ прэступ* Мэинаа ончыко кайымашлэньэ. Мэмнан коклаштэ ик на кугу, но лач нунак гыдвурушник—врэдитэль уло на класс тушманым эрэ
гынат, шучкылык нэргэн утларак шыдэштарат. Он
мондаш ок лий, тыпланаш чык каймаштынануно шкэок лий, массэ м э м н а н ныштын пытышаш лиймым
почэш кайа манын шкэнам ужыт. СОР Ушэм дэч пое
куандараш ок лий. Ку- на моло чыла элыштэ оеачэда^маштэ
двурушник- ланымэ вэрым налын шо
влакын у да шучкылыкым гышо буржуазий шкэ поыштэн кэртшэ ӓӧнышт гыч зицыжым да влаетьым панинэ выводым огына ыштэ шазэ-шамычлан доброволь
ыльэ гын, мэ большэвик но пуаш чылтат ок шоно.
маналташ правам йомдарэБуржазнэ
прэдрассуд*
на ыльэ.
кэш варнышэ да шэмэрЙапон - нэмыч - троцкист шамычын рэвольуциоано
ӱшааыдымэагэнтшамычыа врэдитэль- вийыштлан
ствыштым, дивэрсийыштым шамычым мугым колышда шиионажыштым почын тыатэа да шкэ куатшэ дэч
лувмаш мэмнан жапыштэ лӱдыктэа ашнаш тудо альэ
капитализм дэн , социализм шагал огыл йӧным муэш.
коклашгэ
кучэдалмашын А тыгай йэҥжэ, путыракпӱсӧ да сэрйозно улмыжым шэ тыгыдэбуржуазий кокпалэмда. Социализм ваш лаштэ, шагал огыл.
Рэвольуционно
лагэрь
тарэш тушман чыла тӱрлӧ
йӧн дэнат кучэдалэш Луш- гыч тушман дэк куржма*
кыдо коммунист-шамычын шым пашазэ-шамыч шутэҥгэчэ тайныштмышт фа- кэртсэк шинчат. Социализм
шист-шамыч дэнэ каҥашэн вэрч кучэдалмэ историй
да нунылан пайдалан ыш- тыгайым шагал огыл гаинтымэ врэдигэльствэ, дивэр- ча. ССР Ушэмыштэ еоциа
сий дэн шпионаж актыгц лизмын ончык кайымашывуснэн. Мэ пэрымылан пэ жэ рэвольуционно событийрэн вашмутым пуаш, шкв влакын еҥэртышышт улэш.
нан ворно ӱмбалиына фа У кугу рэвольуционно сошизм лагврьысв нинэ ла- бытий-шамычыа лишэммазутчив дэн подрывник-ша- шыжэ чыла елыштат эры*
мычым отрьадыштым чыла кыш лэкташ тыршышэ павэрв шалатап%обазан улы- шазэ шамычыа кумылыга
на. Мв шинчвна: тидэ мэм- тым аӧлта, но тидак адак
прэдрассудко
нан элысэ шэмэр шамычын буржуазна
интврвсышт дэн ш о н ы - дэнэ варнышэ да пашазэ
мыштлан вэлэ огыл, но чу- клаееын вийжылан ӱшанымыр тӱньасэ пашазв клас- дымэ йаҥ шамычын ӧрткы*
сын шонымыж дэн интэ- машым лукташ. Бурж уа
троцкист
расшыланат к а л ш а . Ма зий лагэрьыш
таҥгэчэ, альв ожсо комму- дэн бухаринэц - шамычын
нист-влак кокла гыч мвм куржмышт да врэдиталь,
нан тушман-влак пытар- дивэрсант, пуштэдышэ да
тыш тӱрыш шуын кэртыт, шаиоа баадыш ауаы а еануно шкэ родин шотыШто выраымышт лач тидын нэр •
кэч могай измвн дэн прв ган ойлаг.
Бурж уазий
ваштарэгп
датальствымат ыштэн кэркартдымэ-шатыт, манын щонэн ыжна кучвдалын
кэрт. Тачэ, тынар почын мыч да шкэнжыа илышылукмо дэч вара, мэ нуаым жым пашазэ класс дэнэ
чын чурийыштым Палана. огыл,а капитализм дэнэ выл •
Кучадалмашын пӱсӧ фор- даш еайравлан шотлышомыжо мамнан тушман-ша- шамыч мэмнаН дэч каЙэмычыа ӱшааышт пытымым ныт. Мланна тушман-шада нуаыа путырак чот шы- мычым у вучвдалмашлан
дэшкан пытартыш срэлст- йамдылалтмэ голым, но тивым руалтэн кучымышт де кучэдалмаш тӱҥалмэ
нэрган ойла. Тыгак тидэ дэч ончыч почын лукмымланна
равольуционно ланна куанаш кӱлэш. Мланшижмашым, социалист ор- на тидэ пашам, жапым шуганизованностьым, больше-, йыда да ӧрын шогылтда
вик сознатэльностьым ада мучашыш шукташ вашват кӱшвыравнӧлташ вӱл кашна кӱлаш.
Совет Ушам капиталист
мӧ наргэн оӓла. Тунам ва
ра троцкист, бухарин дэн]еиетэм дэнэ еорэвноватла.
моло груапо-шамычыа шак- .Кучэдалмаш арэ кумданшэ пашаштым почыа лук-1 рак шарла. Тудыа пӱеымаш мэмнаа етройым умба- лыкшӧ аэргэа, у еарым
кыжат пэҥгыдэмцаш пол- йамдылышашлан, кааигаша да мэмаан элыштэ со-;лист эл шамычын принициализмын адав вугурак'м атлы м э йатыр мэр ончык*
еэҥымашыжым ыштывта. I та. Тидэ йамдылалтмаштв

И

Мучаш

Тунэмын лэктыч
КОООЛАПОВО {(авиопоч- пагааднст Игумнов йол
то дэнэ). Куршаков пэлэ кы- таш пашам еайын ыштыш.
далаш школ пэлэнсэ ВКЩб) Ик заньатьат кӱрылтын
историй тунэммэ комсомол огыл. Тунэмшэ-влак эрэак
кружок пашам 1936 ий ‘ йамдылалтыа коштыаыт.
еэнтӓбрь. тылзыштэ ышташ
7 майыштэ выпуск лайэ.
тӱҥалыа ыльв. Програм
Выпуск
годым утларавшым
мышта оачыктымо тэмв-влаКочэргин,
кым тидэ вружок тунэмын Йэ мэльйанов,
Аристов
йолташмыт
еайын
пытарыш.
тунэмыштым
ончывтышт.
Кружокышто чылажэ 7
комсомолэц тунэмыа. ПроРудаков.

Морко равкомолын 4-шэ плэнумжо
Тэний II иайыштэ Морко машыштым лушвыдэмдврайкомолын 1У-шэ чэрвтан ныт. Тавэ падучилищыштэ
плэнумжо эртыш.
йатыр жап мартэн валыв
Плэнум ВЛКСМ райко- тушман националист Н.
мыа пашажэ нэрган рай- Мухин пашам ыштэн. А
комол секретарь Лазарев вомсомолэц-влав тудын конйолташын отчотан доклад- тррэ вольуцион
пашажым
ужын огӹтыл.
шым колышто.
Доклад деч вара првПлэнум ВЛКСМ райком
ньыштэ 22 йэҥ ойлэн. Нуеэкрэтарь
В. Лазарэв йолно райкомолын начар пашажым критиковатлышт. * ташым вэе пашаш каймыжРайкомол тӱҥалтыш ор лан тудым секретарь па
ган изацэ^•влакым! кӱлэш еэ- ша гыч утарыш. ВЛКСМ
мын вуйлатан шоган огыл. Морко райком евкрвтарьСадланак поена комсомол лан шуво йӱк двнв Димиорганизацылашта вомсомо- трийэв йолташымсайлыма.
Шырчык Кости.
лэц-влаврэвольуцион шиж*

КАП ИТАЛИСТ ЭЛЛАШ ТЭ

США комсомол ейэзд пэтырнэн
НЬЙУ-ЙОРК, в май. Амарик еойвхиньон штат вомеомолын ейэздшэ пвтырнвн.
Комсомол пашам шараш
програмым ыштыма. Рэспубликан Испанийлан полшаш ӱжшӧ рэзольуцым
лукмо. Сйэзд Испаяийыщ-

тэ врэдалшэ Ливволън лӱмэш амэрикан батальоным
еаламла. Сйазд троцвизмым карга.
США комсомол Рӱдӧ Ко
митат евкрэтарьлан Роееым, прэдсэдатэльлан Гриным, вицв-првдевдатвльлам
Харндваым еайлымв.
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Рвэзэ Коммунист

16 май 1037 ий Л& 30 (314)

ПЭДИНСТИТУТЫШТО САМОКРИТИКЫМ ПЫЗЫРАТ
Марий педагогик инсти*
тутышто
самокритикым
шараш кызытат е р к ы м
огыт пу, ере пызырен шогат. Тиде факт ен чотшым
йылм» ден литератур факультетыште л и ё ы н шога.
Тушто поена преподава
тель - шамыч самокритик
ден критикым клеветалан
веле шотлат.

гынат), кастэне вэлэ ту  пу. Дэкан-комсомолец Маны ктышт.
римский дэн литэратур фаПэдвнститутышто пэда- культэтысэ комсомол оргагогик дэн пэдагогикэ ис низацын еэкрэтарьжэ Шаторий тунэммаш ик тӱҥ лин йолташмыт, кӧ Корнивэрыштэ лийман. Тугэ гы- ловам критиковала гын,
нат, М. П. Кльоиов йолташ тудо националист Михэйэ
пэдагогикэ историйым на- вым арала,—маныт. (Тыгэ
чар туныкта, лэкцвй лу нуно учитэльский инстидаш эрэак 10—15 мвнутлан тутын II шо куреыштыжо
вараш кодын коштэш. Сад- о й л э н ы т ) . Погынымаштэ
ланак лэкцийым 88 шагат (тидэ курсыштак) прэпо4 майыште лекше »Ма -яудшаш олмэш 130 шагат даватэль дэн етудэнт кокри г коммун" газэтыште лудын. Практик пашалан лаштэ
отношэньым еайэмПединститутын госэкзамэн ик шагатымат кодэн огыл.
даш
лӱмын
пунчалым луклан начар йамдылалтмы- А практик пашам обӓза- тыныт. Нуно
еамокритив
жым критиковатлымэ ыльэ. тэльнэ эртараш к ӱ л э ш шарымашым ваш-ваш
Газетыштэ ончыктымо си- ыльэ. Тидэ шотышто 1936 шымаш пужлымылан в экэл„Рвэзэ коммунист“ газэтын наборно бригадыеэ нале
тыдым ашым
пытарышаш ий 23 ийуньышто ВКЩб) шотлат. Садчанай 23 апрэ*
борщицэ-влак. Пурла гыч шолашкэ: Матвэйэва Катьа,
олмэш руш литератур дэ- Рӱдӧ Комитэт дэн ССР льыштэлийшэ погынымаш(бригадир), Иванова Настьа, Смирнова Вэра (разбор
нэ туныктышо Николайэв Ушэм Совнаркомӹн лукмо тэ еамовритивым шараш
щица', Пашкова, Шибанайэва йолташмыт.
йолташ.
„Марвй
ком пунчалым пудыртымо.
ерык ыш лий.
му нышто* возымо — клэЙнститутышто й э ш л а
Тыгакак 7 майыштэ лийвета,—веле манье. Крити- илымаш (семейственность)
л ӱм эш к р о с с
кым клевэталан шотлышо подхалимство чот шарлэн. шэ йылмэ дэн литэратур
Нвколайэв дэн Миримский Кӧ прэподаватэль дэнэ са- кафэдрын засэданьыштыКРОССЫШТО
65 и й п ш КУГЫЗЙ КУРЖЫН
„
„
«
(йылмэ дэн литэратур фа- йэш лэкташ тӧчэн ӱйэды- жат еамокритиклан' кумда
маиыштэ Йошкар еэкунд, Фаворский (.Д и 
культэтын дэканжэ) шкэ- лэш гын тудлан кӱкшӧ от- эрык ыш лий. Самоврити- „ 12
кым
йӧратыдымэ
йэҥ*влак
Олаштэ
Швэрник лӱмэш намо“)—2 МИН. 58, 1 еэвунд,
ныштын ситыдымашыштым мэткым шындат. Тэвэ П.
(„Динамо*)—2.
студэнт-влакын
критикышт!
ДР0СС
эртаралтэ.
Кроссым Сэргэйэв
торлаташ кызытат пижын | Николайэв подхалим С.
ваштарэш эрэак кычкырэн Иошкар-Оласэ физкультур мин. 58, 2 еэкунд, „Дина
огытыл. А ли 1 эратур Фа*| Цвановлан мировой литэрадэн профсойуз организацэ мо“ гычын
Баймурзи№
кулы эты ш тепэш сэрйозно тур дэнэ Ку К^ 0 отмэтк^ м шинчышт. (III куре).
влакын физкультур паша (2 мин. 57, 2 еэкунд) онситыдымаш влак улыт. Т у - ;шындыш Шабдар Оеыпат
Пэдинститутышто
шу- ыштымыштым
тэргымаш чыктэныт. Ч
выктымо программа ик ка' [ похалиьШм йӧрата, С. Ива- кэртэ огыл буржуазнэ на шот дэвэ да ГТО значокУдрамаш-влак кокла гыч?
нат огэш твмалт. Тунэм- новлан пэдпрактикэ годым ционалист кашакым чараш- лан нормо едатлаш авалтыОдинцова („Динамо“), Шамаштэ пэҥгыдэ росписа - | к ^ ш 5 0Тмэткым п у ы ш . кэ лукмо. Тыжэчын инсти- маш дэнэ эртарымэ.
бакова („Октябрь“), Буб
НЬЭ укэ, тудым КЭЧЭ иэда дав а н о в г ы н ^ М0Л0 студэнт- тутын чыла коллэктивышКроссышто чылажэ 282 нова (ПЛТИ), Цапайэва
вашталтылыт. Прэподава-1шамыч дЭЧ поена еайын ту- лан еэрйозно политик вы- йэҥ участвоватлэн. Тидэ
тэль-шамыч лэкцийым л у -}нэммашыжэ уКЭ.Л ачак под- водым ышташышт кӱлэш шот гыч пӧрйэҥ—177 йэҥ, („Динамо“) ончыл вэрыш,
даш йамдылалтдэ т^лыт. халим ш отыш тогынамоло ыльэ. Тугэ гынат, кызытат ӱдрам аш -Ю ӧ йэҥ лийы- лэктыныт.
Тндэ утларакшым Нико- СТуДЭНТ дэч ойыртэмышы* тыштэ еай огыл наетройэ- ныт.
Кроссышто 65 ийаш Шалайэв дэн Корнилова мо- жэ уло
ньым пытарымэ огыл. ИнП ӧрйэҥ^лак 1000 м этр?гафэйэв йолташ куржын.
гырым койын шога. Нико- 1 Нинэ еитыдымашым ету- етитутын чыла пашашты- кужытыш куржыныт. Тыш-! Тудо шоҥго гынат, ЮОО*
лаиэвтэвстшамычымпосна дэнт-влак еамокритик шот жат большэвик еамокритик тэ еай рэзультатым Соко-, мэтр кужытым эрэ ик еэотрывок дэвэ вэлэ лудын дэнэ чараш кэлу кн8штыльэ, тулым шарэн, улшо еиты- лов („Октябрь“ спорт об-! мын куржо. Шагафэйэв
умландара, шинчымашым но еамокритивым
йӧра- дымашым чылтак пытары- щэетвэ)—2 минутат 55 , 6 йолташ етартыш 2 минутат
тичмашын, кэлгын огэш пу. ты ды м 8 кашак еамокритик- ман.
еэкунд, Б о г о р о д с к и х 1И еэкунд жацыштэ толын
Ты 1э Щэдрин дэн Остров- лан щарла1д эрыкым ышт
(ПЛТИ)—2 минутат 57 , 2 шуын. Тудым кросс о н ч а т
Гэоргий Йакушэвский.
евийым туныктэн. Корни- 1
г
г
погынышо
чыла калык
лова умлыдымо йодышлан
пэш к у ж у н еовым кырэн
ваш мутым огэш пу, етуваш лвйыч.
дэнт-шамычым
бэетолкоГТО значоклан ӱдрамаш
вый улыда, еадлан огыда
кокла
гыч 37 йэҥ, пӧрйэҥ'
умло, манын вуреа (III курс).
Косолапово районыео ком* ныт. „Путиловэп* колхоз ӱмбак налмэ обӓзательеткокла
гыч 90 йэҥ утла
Тидэ альэ шагал, Корни- еомол организацэ кодшо гыч Вараксин Йыван ик вым шуктышаш вэрч виедатлэныт.
лова прогулымышташ пэш 'ийыштэ шкэ радамжэ гыч лэмекан плуг дэне 1,65 гам, йан кучэдалыт.
Лэнвн кощхшоллан орйӧрата. 25 дэн 29 апрэль йатыр етахановэц-влакым Вараксин Александр 1,76
Каласаш кӱлэш, кроекэчылаштэ прогулым ыш -(куштыш. Кокымшо етаха- гам, Виноградов 1,67 гам дэным пумо* нэргэн Коса- еым пэш еайын организотэн. Тугэ гынат, т и д ы н ^ н о в ийыштэ етахановэц куралыныт. Нине йолташ- рэв йолташын ойлымыжым ваннэ эртараш чыла усло
нёргэн дэван - комсомолэц влакым эша утларак ш у -(влав паша лэктышым в а -; лончыдымо дэч вараМ ТС вий
ыльэ. Тугэ гынат,.
М иримсвиййӱвымат лук- [вэмдаш, комсомӧлэц да пӱ-! ражым эш акугэм дэн то-1 комсомол организацат ета- комсомол, физкультур да
тывь молодьож коклаште л ы н ы т . 22 апрельыште ханов движэньым кумдан профсойуз организацэ-влак.
тыи огыл.
массэ-политик пашам сай-^А. Вараксин 1,91 гам, Ва- шарэн. Шошо ага жапыш кросс эртарымашым ку>
Марий йылмэ туныкты* эмдаш,етахановэц - влакым ракеин Йыван 1,82 гам ку- тэ комсомолка-тракториет- лэш еэмын ышт аклэ. Сад
шо Бурдаков йолташ мо воспитатлаш гадачым шын- ралыныт.
ка влак паша лэктышыш-)лан кросс еитышын оргаыштышашыжымат ов шин- дэн.
) Стаханов движэньэ Йэлэ* тым йатыр кӱшкӧ вӧлтэ- визованнэ ыш эртэ. ШукО'
че. III курсышто
марий
Тидэ задачым шукташ- йэвэ йал еовэт кӧргыеӧ ныт. Комсомолка Попова физкультур дэн комсомол
йылмым тунемде февраль лан райкомол тӱҥалтыш колхозлаштат кумдан шар- трактор дэнэ ик емэнылан организацэ-влак (Пэдинститылызыштав программэ гыч организацылашкэ 18 ком- лэн. Стаханов движэвьым 8,70 гам, комсомолка Чэр- тут, Лэсотэхинститут, Пэдлувтын шуэныт.
еомолэцым колтэн. Район шарымаштэ
комсомолэц- тищэва 7,80 гам, Смирнов рабфак, лэеорабфак да моМарий йылмэ мэтодивым рӱдӧ гыч колтымо комео влак инициатыр лийыныт. 8,40 гам, Воронцова 7,20 лат) кроссышто участвовӓтбуржуазно националист Со молэц влак вэрлаштэ Ста-| Лэвин комсомоллан ор- гам, Очийэв 7 гам куралы- лышэ влак спискым мэхаколов тунывтэн. Тудо ту- лин йолташын ВКП(б) Рӱ- дэн пумашым комсомол ор- ныт. Конопльова, Чемодано ничэсвий возэныт. Садлан
ныктымаштыжэ буржуазнэ дӧ Комитэт плэнумышто ганизацэ влак кугун кумыл ва, Бадьин,. Багайэв йол- спискыштэ возымо. 1159
националист идэйым пур- ыштымэ докладшым, Коса* нӧлталтмаш дэнэ ваш ли- ташмытын вуйлатымэ ӱд- йэҥ гыч, вроссышто 282
тэн шогэн. Садлан тӧрла- рэв йолташын ССР Ушэм йыныт. Нуно комсомол он- рамаш тракторнэ бригадэ- вэлэ участвоватлэн.
Ончыкыжым тыгай еитытэн тунывтащ Бурдаков ЦИК прэзидиумышто лэ- чылан шындымэ задачым влав да Осипов йолташын
йолташым шогалтымэ ыльэ. нин комсомоллан Трудовой еайын шуктышаш вэрч. ку- вуйлатымэ вомсомол трак* дымашым пытараш кӱлеш.
Тушман Соволовын тунык- йошкар знамэ ордэным пу- чэдалаш м у т ы м пуат. торнэ отрӓд МТС-ыштэ эн Пашам куштылгын гынатымыжым, тудын антипар Мо нэргэн ойлымыжым лон- „Танк* колхоз гыч комео- ончыл вэрым налын шогат. эртараш тӧчыман огыл.
Но альэ МТС комсомол
тийно ИДЭЙЖЫМ болыпэвик- чылэвыт. Сталин йолта- молэц влак тэвэ мом еэрат:
Им.
шын
докладшым
д
аК
оса
}
—
Правитэльствынлэнин
организацыштэ
еитыдымала вритивоватлэн йӧрдымашыш лувшаш г о д ы м рэв йолташын ойлымыжым комсомоллан кугу награ- шат йатыр уло. ТракторБурдаков
йӱвымат ыш лончылмо дэч вара „Пэлэ- дым пумыжо мэмнан ку- нэ отрӓдлаштэ политиклук. Т у д о мэтодологий дыш“ колхоз пэлэнеэ ком мылнам эша кӱшкӧ нӧлтэн. маееэ паша лушкыдын ыш„Изи кокшан 44 колхошотышто нимомат ыш тӧр сомол организацэ Стаханов Мэ, лэнин вомсомолын члэн- талтэш. Мэмнан ончылно
зэш
(Йошкар-Ола район)
латэ, возымо паша нэргэн движэньым чот.шарэн кол- жэ влав, эша чот тунэм- молодьож воклаштэ поли
радиом
шындымэ. Радио
веле туныктыш,
тыш. Стаханов движэньым маш, молодьожым комму- тик маееэ пашам вийаҥды- колышташ колхозник-влак
Кызыт институтышто ма- шарымэ дэнак комсомолка низм шӱлышэш воспитат- шаш, кажнэ комсомолэцым, кажнэ каетэн погынат.
рий литэратурымат огыт влак А. Васэньова, П. Ма лаш пижына. Колхозышто етахановэцым воспитатлыСмирнов.
туныкто. Марий етудэнт- линина, Завойских ив лэ- Стаханов д в и ж э н ь ы м эша;
----- шаш паша шога.
шамычлав марий литера
Врид. отв. рэдактора—
| Райкомол еэкрэтарь—
тур методикым (програм- мэван плуг дэнэ 1,34 га вумдан шарэна.
П. И. ТЭМЭРЭШЭВ.
РУДАКОВ.
Комсомолэц
влак
ш
к
э
!
лыш пурышо дисциплин гыч 1,52 га мартэ куралы Упол. Марлита № 70. Тираж 2665 экз. Йошкар-Ола, Маргосиздатын 1-шэ твпогр. ВЛКСМ Маробком дэн горком ор^ан. Савыктышэ „М К*-
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Радиом шындымэ

