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МОСКО ОЛАН СТАЛИНСКИМ ИЗБИРАТЭЛЬНЫИ ОКРУГЫСО ИЗБИРАТЭЛЬШАМЫЧЫН ПРЭДВЫБОРНЫИ ПОГЫНЫМАШТЭ

Кугу тэатрэш 1937 ий 11 дэкабрьыштэ

И. В. СТАЛИН ЙОЛТАШЫН ОЙЛЫМЫЖО
Шкэ могырым мый тэндам, йолтагп-шамыч, заверитлынэм ыльэ, тэ Сталин
йолташлан смэлэ ӱшанэн
! кэртыда (куж у жап чар
; ныдымэ вийан сов о кырымаш. Зал гыч: „А мэ
чыланат Сталин йолташ
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лын шога. Пашаже тушто:
мэмнан всэобщо сайлымаш,
тӱньаш тэкэч могай сайлымаш дэвэ таҥастарымаштат эн эрыкан да эн дэмо
кратичэский сайлымаш лийын эртаралтэш.
Всэобшо сайлымаш йужо
капиталистичэский еллаштат, дэмократичэский ман*
мэ эллаштат, эртаралтэш да
лийын
шога. Но могай
обстановкышто тушто сайлымаш эрта? Классовый
столкновэний обстановкышто, классовый вражда обстановкышто, избиратвль-шамыч ӱмбак капиталист, по
мещик, банкир да капитализмын моло акулышт мо
гырым
пызырыме обстановкышто. Тыгай сайлы*
машым, тудо тӧр, тайве да
вик гынат, тӱрысак ерыкан да тӱрысак демократи
ческий сайлымаш—манаш
ов лий.
Мемнан
дене,
мемван
едыште, мӧҥгешла, еайлымаш йбршеш вес обстановвышто ерта. Мемнан де
не вапиталист-шамыч уке
улыт, помещик-шамыч уке
улыт,
седыге,
имущий
класс-шамыч
могырым
неимущий - шамыч ӱмбак
пызырымашат уке. Мэмнан
дене сайлымаш пашазе-шамычын,
кресавьык-шамычын, интвллигенцийын вашваш кэлшен илыме обстановкышто, нунын ваш-ваш
ӱшанымышт обстановкышто, ваш-ваш келшен илыме обстаиовкышто, мый манам, ерта. Вет мемнан дене
капиталист - шамыч
уке
улыт, експлоатаций уке,
чынжым, калывын вольа
жым исважатлаш тудын
ӱмбав пызырашат нигӧлан.

и

' х ,%/
' Жу'М,
V, 31 V.<
•< <
""'- ' 4

в

П рэдсэдатэльствуйщ ий. „йаща умша тич“ улмо гоМут мэмнан кандидат Ста- дым забав» паша дене занилин йолташлан пуалтэш . | матлаш йӧра мо? Мый ов
Сталин йолташын три- йӧ» ӧ манын шонэм.
буныш лэкмыжым и зб и р а -1 Раш, тыгай условий готэль шамыч
вийан с о в о дым сай мутым от каласэ.
кырымаш д эн э вашлийыт. ) Т угэ гынат, мый трибуС ово кырымаш ик мыньар ныш лэвтынам гын, конэчминут шуйна. Кугу тэатр
залы ш тэ улш о п ӱи я н ь к алык ш огэн, Сталин йолташым саламла. Зал гыч чарныдэ кычкырымэйӱк шэргылтэш: .Вийан лийжэ ку
гу Сталин, ур а!“, „Тӱньашт э эн дэмократичэский совэт Конституцийын тво*
рэцш э Сталин йолташлан,
ура", .Вийан лийжэ пӱтынь 'тӱньасэ угнэтьонныйшамычын вож дьш о Сталин
йолташ, ура!“.
Сталин. Йолташ-шамыч,
признатьлаш
г ы н , мый
выступатлаш шонэн ом ул
ыльэ. Но мэмнан пагалымэ
И ивята Сэргэйэвич, манаш
ляйэш , мыйым вийэш тышкэ» догынымашыш кондэв;
каласэ, манэш, сай мутым.
Мо нэрган, лач могай мутым каласаш? Сайлымаш
ончылно мом валасаш кӱ*
л эш ыльэ гын, чылажат
м э м н й н вуйлатышэ йолташшамычын— Каливин, Молотовын, Ворошиловын, Кагановичын, Иэжовын да йатыр моло отвэтствэенэ йолташ-шамычын мутыштышт
валасялтын да валасэн пытаралтын. Н у н ы н ойлымаш вьш т мом эш э йэшанэ, кэч иктаж мом да караш лвйэш?
ласаш логалэш. (Р ӱж гэ соИзбирательный кампани- во кырымаш).
йын йуж о вопросшо шоЭн ончычак, мый изби
чышто умылтарымаш трэ- ратэль - шамычым нунын
бытлалтвш, мавыт. Могай мланэм ыштымэ ӱшанышт
умылтарымаш, могай воп- вэрч таум каласынэм (сорос-шамыч шотышто? М ом во кырымаш).
умылтараш
вӱлэш ыльэ
Мыйым дэпутатлан ван
гын, чылажат большэвик- дидатыш выставитлэнытда
шамыч партнйын, комсо* совэт столицысе Сталинмолын,
Профэссиональнэ свий округын избиратель
Сойуе Всэсойузный Цен ный вомиссийжэ мыйым
тральный Совэтын, осоавиа- дэпутатыш
вандидатлан
химын, физкультур паша зарэгистрироватлэн. Тиде,
комитэтын палэ обращэ- йолташ шамыч, к угу ӱшан.
ньыштышт умылтаралтын Большэвистский
партий
да умылтарвн пытаралтын. лан, кудын члэнжыланмый
Тидэ умылтарымашкэ мом шогэм да личнэ мланэм,
еш э йэшараш лийэш?
тидэ партийын прэдстави
Конечнэ, чыла нэргэн да тэльжылан, тэвдан ыштынимо нэргэн ивтаж могай мэ ӱшаилан тланда боль
куштылго мутым каласаш шевистский к угу таум калийэш ыльэ
(куштылго лӓсаш разрэшитлыза (рӱжвоштылмаш). Ала тыгай гэ со я о кырымаш).
Мый шиачэм, мо тугай
мут п.\ бликым забавитлат
ылье. Тыгай мут шотышто ӱш ан. Тудо, йэстественно
маствр-шамыч, тушто, ка мыйын ӱмбак у , йэшарпиталистический еллаштэ тыш обӓзанностьым, сэдывэлэ огыл, но мэмнан дэ- ге, у йешартыш ответстнат, совэт элыштэ улыт, венностьым пышта. Мо ва
маныт (воштылмаш, сово ра, мэмнан болыпэвик-шаответствэнность
кырымаш). Но, эн перво- мычын,
йак, мый тыгай мут шо- дэч отказыватлаш приньатышто мастэр ом ул. Ко- то огыл. Мый тудым охопривиматлем (кужу
вымшыжлан, кызыт, кунам тан
мэмнан, болыпевик-шамы- жап р ӱж гэ сов о кырычын, чыданат, м а н м ы л а , маш).

почеш!м кычкырымэ йӱк
шокта). Ӱшанэн кэртыда,
Сталин йолташ калык ончылно (со в о кырымаш),
пашазэ класс ончылНо (со
во кырымаш), крестьйанствэ ончылно (сово кырымаш), интеллигенций ончылно шке долгшым ш ук
тен мошта (сов о кыры*
маш).
Умбакыжым, мый, йол
таш-шамыч, тендамш уш аш
пӱтынь валык пайрем до
не, Совет Ушемын Верхов
ный Советышкыже сайлыме вече денэ поздравитлынем (рӱж гэ с о в о кырымаш). Ш ушаш сайлымаш
тиде, йолташ-шамыч, про
сто сайлымаш огыл. Тиде
мэмнан *пашазэ-шамычын,
мемнан
кресаньык-шамычын, мемнан интвллигенцийын чынак пӱтынь калык пайрем (рӱж гэ сов о
кырымаш). Тыгай чынак
ерыкан да чын демократи
ческий сайлымаш тӱньаште алье нигунамат лийын
огыл,
нигунамат! Тыгай
вес примерым историй ок
шинче
(со в о кырымаш).
Паша тушто огыл, мэмнан
денэ сайлымаш всеобщо,
тӧр, тайне да вик улмаште огыл, хотьа тидэ шкэжат в у г у значеньым на-

Теве молан мемнан сайлымаш пӱтынь тӱньаште
йединственне чынак вры
вай да чынав демократи
ческий лийын шога (рӱж
гэ сов о вырымаш).
Тыгай эрыкан да чынак
дэмократнческий сайлымаш
социалистический порьадкын торжествожо негызеш,
мемнан
дене
социализм
просто
ышталтеш
веле
огыл, а йӱлаш, валывын
важне кэчысе йӱлашкыже
пурен— тидэ нэгызеш гына
левтын вертын. Мемнан д е
ве социализмым ышташ
лийеш, алье у в е,—манын
10 ий ожно дискуссироватлашат лийеш ылье. Ынде
тиде дискуссионный вопрос
огыл. Ынде тиде факт-шамычын вопросшо, ЖИВОЙ
Илышын вопросшо, йӱла
вопрос. Тудо калыкын пӱтынь илышышкыже шыҥен.
Мемнан фабрив ден заводлаште вапнтадист-шаИыч

деч поена пашам ыштат.
Пашам калык гыч лекше
йэт-шамыч вуйлатат. Тидак мэмнан дэне чынжымак социализм маналтэш.
Мемнан паеулаштэ мландэ
тружэник шамыч помэщив
дэч поена, вулак деч пое
на пашам ыштат. Пашам
калык гыч лекше йеш-шамыч вуйлатат. Тидак мэмнан дэнэ социализм йӱлаштэ м&налтэш, тидак мэмнан
дэнэ эрыкан, еоциалистичэский илыш— маналтэш.
Тэвэ
тидэ
нэгызэшав
мэмван дэнэ у, чынав эрыкан да . чынак демократи
ческий еайлымаш, аЙдэмэ
тукым историйыштэ нигунам лийдыме еайлымаш
лэктын.
Тылеч вара тендам пӱтынь калыкторжество вечэ
дэне, Совет Ушемын Вер
ховный Советышкыже еайлыме вече дене в узе поздравитлаш огыл! (Залы сэ
пӱтынь калыкын еовым
вийан Кырымыжэ).
Умбавыжым мый, йолташ-шамыч, тыланда каҥӓшым, депутатыш кандида- .
тын шке избирательже-шамычлан каҥашыжым пуЫ- ‘
нем.
Капиталистический
ол-шамычым налаш гын,
тушто депутат ден избира
тель шамыч Вовлӓштэ ив
мыиьар евойэобразне, мык
манам чылт етранне отвошевье уло. Сайлымаш най
ме годым
депутат-шамыч
шке избирательышт ончьыь
но мыльгыжыт, нунын 0Н-{
чылно еайла койыт, верностьлан товатлат, тӱрлӧ
шуко еӧрымашым пуат.Тыг»
лектеш, депутат-шамычыи
избиратель*шамыч ончылно
зависимоетьышт тӱрые лийеш. Сайлымаш ертен гына
ш уеш , кандидат-шамыч дэпутатыш еавырнат, отноше
нье тунамак вож гычав
вашталтеш. Д эпутат-там ы чыя избиратэль-тамыч деч
зависиме лиймышт олмеш
нунын тичмашынав неза
висимо лиймышт левтеш.
4 алье 5 ий воклаште, вес,
еэмын манаш гын, у еайлымаш
марте,
депутат
шкевжым калык деч, избиратель-шамыч деч йӧршеш
ерывыште, везависимэ улшылан чувствоватла. Тудо
ик лагерь гыч вееыш вуенен кертеш, тудо чын ворно гыч йоҥылыш ворныш
вораҥын вертеш, тудо вӱлеш огыл харавтеран й уж э
махинацийвшат варнэн кэртеш, тудо, шканже келшыме еемын, шуҥгалтылыя
к ер тв ш -тудо независиме.
Тыгай отношеньым нормальныйлан шотлаш лийеш
мо? Нимогай елучайыштат»
МУЧАШЫЖЭ 2-шо МОГЫРЫШТО.
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Шоэто-шамыч
куанэн голосоватлэныт
Ш ЭРНУР, телефон дене.
12 декабрь. Кэче леве. Ма
рий Сола
избирательный
участкыш СССР Верховный
Советыш еайлаш калыкшамыч к угу куанымаш денэ погынат. в шагат. „Шарнымаш* волхозынчлэнышт
голосоватлаш тӱҥальыч.
Избирательный
урныш
пэрвойак 62 ийаш кува—
Тымбаева Плагий бӱллэтэньым колтен.
Тымбайэва Плагвй тэнжй к угу йэҥ тунэммэ
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Вараксин избиратэпьный
избирательный округ).

участке
(Йошкар Ола
Фото Овечкинын.

СССР Вэрховный Совэтыш еайлынэ
кэчын вэе эллаеэ пэчать мом воза

би

нунын ончылно мый пэш
кугун извиньатлэм)да мэмнан дэйатэль-шамыч коклаште вашкерак политичэский обывательым шарныктарышэ, шкэ характэрышт дэнэ, шкэ физиономийышт дэнэ „Ни йумылан
сорта, ни чортлан кочерга*
(воштылмаш ео в о кырымаш),—манын калыкыште
нунын
нэрген ойлалтмэ
тыгай типан йэ^ш ам ы ч
у к э улыт, манын тичмашынак ӱшанэн мый ойлэн ом
кэрт.
Йолташ-шамыч, шкэ кандидзтда-шамыч ӱмбак те
ерэак влийатлыза, нунын
шкэ ончылнышт к угу Лэ*
нинын к угу образшэ лийжэ да чыла шотыштат Лэнинлан подражатлышт манын нунылан внушатлыза—мый тыгэ шонэм (еово кырымаш).
Йзбиратэль - шамычын
функцийышт
еайлымаш
дэнэ ок пытэ. Тудо тидэ
созыв Вэрховный Советын
еущэотвоватлымэ
пӱтынь
жап мучкыжо шуйна. Д епутат чын корно гыч ко
ра ҥэш
гын, избирательшамычлан шкэ депутатыгатым жап дэч ончыч отозватлаш правам пуш о зокон
нэргэн мый ш аҥгэ ойлы*
шым. Тыгэжэ, избиратэльшамычын обӓзанностьышт
дэн правашт тыштэ: нуно
шкэ дэпутатыштым эрэак
вонтрольышто вучышт да
нуно швэ дэпутатыштлан
внушатлышт — политиче
ский обыватэль таҥытыш
нуно нигузэат ынышт воло,
нуно— избиратэль - шамыч
шкэ дэпутатыштлан в у г у
Ленин гайав лийаш внушатлышт (еовокырымаш ).
Тыгай, йолташ - шамыч,
мыйын тыланда вовымшо
ваҥашэм, ш вэ избирательжэ-шамычлан
дэпутатыш
вандидатын
ваҥашыжэ.
(Овацийыш куенЫшо ку*
ж у жап чот е о в о кырымаш. Чыланат шогалыт да
правитэльетвэннэ ложыш
Сталин
йолташын
кай*
машкэ ончат. Йӱк шэргылтэш: .К у г у Сталинлан,
у р а!-, „Сталин йолташлан,
ура!", .Вийан лийж э Ста
лин йолташ, ура!*, „Вийан лийж э пэрвой лэни
нэц— С ойуз С овэт дэп утатыш кандидат—Сталин
йолташ! Ура!“.
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Питартышлан, д э п у т а *
т ы т кавдидатын шкэ избиратвльжэ-шамычлан эш э
■в каҥаш. Чыла лийын
кэртш э требований кокла
гыч утларак элэмэнтарнэ
трэбованьыжымналаш гын,
ш кэ дэпутат - шамыч дэч
мом вообщэ трэбоватлаш
вӱлэш ?
йзбиратэль - шамыч, калык шкэ дэпутатышт дэч
тэвэ мом трэбоватлышаш
улыт: нуно шкэ задачыштын кӱкшытешышт
кодышт, нуно шкэ пашаштышт политичэский обыватэль - шамыч таҥытыш
ынышт воло, нуно ленин
ский типан политический
дэйатэль - шамыч постеш
яодышт, нуно, Ленин сэмын, тугайак р аш да опрэдэльонный
дэйатель лийышт (со в о кырымаш), нушо, Ленин гайак, кучедалм аш тэ лӱддымӧ да валык
тушман-шамыч дек чамалыдымэ лийышт (сов о кыЗрымаш), нуно паша нэлемаш тӱҥалмэ годым да гофизовтышто иктаж могай
шучкылык
сӱрэтлалташ
тӱҥалмэ годым кэч могай
яанивэ дэч, вэч могай павикэ гай дэч эрыван лийышт, нуно, Лэнин ерываи
лиймэ сэмынак, кэч могай
яавккэ гай дэч тыгак эры-

з

йолташ-шамыч. Тидэ об•тойатэльствым мэмнан Кон
ституций шотыш налын да
завоным пуртэн, тудын почэш избиратэль-шамыч шкэ
дэпутатыштым нуно финтитлаш тӱҥалыт гын, нуво ворно гыч кораҥвдылыт гын, нуно калыв дэч,
избиратэль-шамыч дэч зависимэ улмыштым мондат
гын, сров ш уыдэ отозватлаш праван улыт.
Тидэ замэчатэльнэ завон,
йолташ - шамыч.
Д епутат
калывын слуга улмыжым,
Бэрховный Совэтыш тудын
посланэц улмыжым шинчышаш да тудо шкэнжым калыкын пумо наваз линий
дэнэ
наҥгайшаш. Корно
гыч кораҥынат, избиратэльшамыч у сайлымашым трэбоватлаш праван улыт, вор*
но гыч кораҥшэ дэаутатым
вуно вороной имньэ дэнэ
кудалыкташ праван улыт.
(Воштылмаш, сово кырымаш). Тидэ замэчатэльнэ
завон. Мыйын каҥашэм,
дэпутатыш
вандидатын
ш вэ избиратэльжэ-шамычлан ваҥаш ш э—избиратэльшамычын
тидэ правашт
вэргэн,—дэпутат - шамычым
срок
ш удэ
отозватлымэ
права
нэргэн
Шарнаш,
шкендан
дэлутат-шамычдам шэвланаш, нуным вонтролироватлаш
да, нуно
чын корно гыч кораҥаш
шонат гын, нунЫм вачӱмбач ӱш тыл ш уаш , у сайлымашым назначиглаш трэ
боватлаш. Правитэльствэ у
сайлымашым назначитлаш
обӓзан. Мыйын каҥашэм—
тидэ закон нэргэн шарнаш
д а тудым кӱлэш гӧдым
кучылташ.

кан лиЙышт (со в о кырымаш), нуно сложный вонрос - шамычым рэшатлымэ
годым, кушто чыла пльус
ден минус шотышто чыла
могырымат ориентаций да
чыла могырымат шотыш
налме кӱлвп^Лэнин гайак,
тугак мудрый да вашкыдыме лийышт (со в о кырымаш), нуно, Лэнин гайав,
тугак правдивый да честне
лийышт (сово кырымаш),
нуно валыкым Ленин йӧратымыжэ сэмынав, тугав
шкэ валывшым йӧратышт
(сово кырымаш).
Дэпутатыш чыла кандидатав лачав тидэ тӱрлӧ
дэйатэль лийын шогат— манын мэ ойлэн вэртына мо?
Мый гын тидым ом валасэ
ыльэ. Тӱньаштэ тӱрлӧ йэҥшамыч л и ё ы т , тӱньаш тэ
тӱрлӧ дэйатэль-шамыч лийыт. Тыгай йэҥ - шамыч
улыт, нунын нэргэн вӧ тудо тугай ойлаш ов лий: йа
тудо сай, йӓ тудо начар, йа
мужэствэннэ, йа лӱдш анрав, йа тудо мучашкэ шумэш^калык верч, йа тудо калыв тушман-шамыч верч,
Тыгай йеҥ^шамыч улыт да
тыгай дейатэль - ш а м ы ч
улыт. Нуно мэмнан, боль»
шэвик - шамыч коклаштат
улыт. Швэат шинчэда, йол
таш-шамыч, йэш урод дэч
поена огыл. (Воштылмаш,
ео в о кырымаш). Неопредв*
льонно типан тыгай йэҥ^шамыч вэргэн, политичэсвий
дэйатэль олмэш вашвэрав
политичэсвий обыватэльым
шарнывтарышэ йэҥ шамыч
нэргэн, тыгай
нэопрэдэ*
льонно, оформитлалтдымэ
типав йэҥ^шамыч нэргэн
р уш в у г у пиеатэль Гоголь
пэш туракаласэн: „ й э ^ ш а мыч,манэш,’в эопрэдэдэльонный улыт, ни тудо, ни тидэ
умлаш ок лий, могай йэҥ
улыт, ни олаштэ Богдан,
н и й а л ы ш т э Сэлифан“
(воштылмаш, е о в о кырымаш). Тыгай нэопрэдэльонный й эҥ дэн дэйатэль-шамыч нэргэн мэмнан дэвэ
калыкыштат пэш тура ойлалтэш: „Так шканжэ айдэмэ—-ни кол, ни шыл“ (чыланат воштылыт, еов ок ы рымаш), „Ни йумылан сор
та, ни чортлан кочэрга*
(чыланат воштылыг, еов о
кырымаш).
Депутатыщ кандидат-ша
мыч коклаштэ
(конэчиэ,
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йолташын ойлымыжо

пытарен.
школым тунэм
пӧлемыш
Голосоватлымэ
пурымыж годым
тудо—
„Мый тыгай илышым ӱмы
рыштем тений веле ужам.
Мэмнан элыштэ гына шоҥ
го-шамычланат почот. Шоҥго улам гыиат, мый Вер
ховный Советыш еайлаш
праван улам. Мый шкэ
йӱкем мемнан элын эн пре
дание
ӱш ан
йеҥжылан
п уэм “—маньэ.
М. Йаныш.

Франций
С е ҥ ы ш э еоцаализмын
Сталинский Конституций*
жэ нэгызэш эртышэ СССР
Вэрховный Совэтыш еайлымаш—иэш к у гу историчэский событий. Тидэ со
бытий 'Францийысэ
пэш
кумда шэмэр маееын пэш
чот ончымашыжым шкэ
дэкш э’савыра. Газэт шамыч
Вэрховный Совэтыш еайлымэ шотышто етатьам, замэткым альэ Моско гыч
коррэспондэнцийым пэчэтлэныт.
Всэобщий конфэдэраций
трудан органже .Пепль*
газет Совет Конституцийын
демократический характержым палемда. Газет тыгэ
ончыкта: тэнийсэ еайлымаштэ избаратэль • шамыч
ончылно кажнэизбиратэльный округышто паш азэор
ганизаций ден шемер организаций-шамычын
выдвигатлыме коммунист ден
беспартийно - шамыч блокын кандидатышт выетупатлат. „Пепль“ тыгэ палемда: Сталин йолташын
канцидатуржым чыла из
бирательный округышто га*
йак выдвигатленыт.
.Эр Н увель“ газет тыге
о н ч ы к т а : предвыборный
кампаний годым Сталин,
Молотов, Калинин, Воро
шилов, Литвинов, Микойан
дэн Йежов йолташ-шамычын кандидатурыштым шӱдӧ дене избирательный окр уг шамыч выдвигатленыт
да куанвн поддэрживатлэныт.
Газет тыге возэ: „Кугу
учоный ден пиеатель-шамыч, знаменитый артист,
льотчик, Йошкар
армий
командиршамыч, техникшамыч, шкеныштмя т р у 

довой порывышт дэнв да
пашалан шкеныштын пре
дан ностьышт дене палэ пашазэ дэн колхозник-шамыч
—тэвэ кӧ дэпутатыш кан
дидат улыт".
Ф ранцуз
компартийын
„Юманитэ* газэтшэ тыгэ
воза: демократизм шотышто Совэт Ушэмын Сталин
ский Конституцийжэ гай
конституций тӱньаш тэукэ.
„Моско дэн Владивосток
мартэ 90 миллион еовэт
гражданин чыла эрыкыштэ голосоватла,—манив газэт воза.
Атетттяшттштшшатл
н гл и й
Англий компартийын „Д э
йли Уорвэр* газэтшэ СССР
ыштэ еайлымэ нэргэн ик
етраницым возен. Статьаште тыгэ ойлалтэш: ССОРыштэ еайлымаш практикыштэ туньан нигунам уж дымо дэмократийын пэш
к у г у образецшым ончыкта,
тиде еайлымаш еандене гына лийын кертэш, вет тудо социализм годым эртаралтэш“.
СШ А
Американ
компартийын
.Д эйли Уоркер* газетше
СССР-ыште избирательный
кампаний шотышто тыге
воза: „12 декабрь— Совет
Ушемын куаныме вэчыже.
Тидэ вэче вес эллаште
илышэ да еар дэн фашизмын шучвылывшӧ ваштарэш вучэдалшэ - шамычымат умбавыжэ кучедалаш
тарата. Сталинский Консти
туций т и д ы м ончыкта:
СССР-ыште айдемым айдеме вкеплоатироватлымаш
йӧршэш пытэн, Сталин
ский Конституций еоциализмын. торжэствожым енчывта*.
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12 ДЭКАБРЬЫШТЭ ЧЫЛА ШЭМЭР КАЛЫК ПИНАЛ ВЭРЧ ГОЛОСОВАТЛЭНЫТ
Коммунист да
Мыйын 'нигунам мондыдымо Калыкын кандидатшэ вэрч
бэспартийнэ-шамыч
кугу ӱшанымаш дэнэ блокын
кэчэм
кандидатыштвзрч
»Всеобщо воинский обӓ- лым адакат чот нӧлтальэ.
голосозатлэныт
голосоватлышна
в шагат лишэмэ. Пырдыеанвесть—закон.
Пашазэ
Йошкар-Ола избиратэль- Кикас Пэтр шкэ мутшым
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ный округын 18-шэ номэ- кошарта.
ран избйратэльный участТыгайак к угу куанымаш
кыжэ. Тидэ участкыш „Па дэнэ кумыл нӧлтын О. Е
мять Ленина' колхоз пура. Куприйанова
(53 ийаш),
СССР Вэрховный Совэтыш Алэксандра
Васильйэвна
сайлымэ историчэский к э - 1Карасэва да молат ойлат.
чын— 12 дэкабрьыштэ тидэ А. В. Карасэва 53 ийаш
колхозышто кугу пайрэм гынат, тэний 200 трудодэлийын. Колхозвик-шамыч ньым ыштэн.
нигунамсэ дэч коч куанэн,
— Мланна
чылаланнат
к угу кумыл дэнэ Вэрхов- пэш к угу правам пумо.
ныӓСовэтыш дэпутатлан Л э Вэрховный Совэтыш сайнин-Сталин партийлан прэ- лаш да сайлалтын кэртап!,
даннэ, калыкын интерэсы- пашам ышташ, канаш пра
жым аралэн моштышо, ком вана уло. Тидэ вэт мэммунист дэи бэспартийнэ- нан гай шоҥгылан пэш к у
шамыч блокын кандида- г у почот—ойла Карасэва, а
тышт вэрч голосоватлэныт. шкэжэ шыргыжэш.
Тидэ кэчын шоҥго шаТэҥгэчэ „Память Лени
мычат самырык гай лийы- на“ колхозышто чылажэ
ныт. Тэвэ 18-шэ избира- 405 избиратель большэвик
тэльный участкысв ш оҥ го, партий вэрч, социализм дэн
избиратэль
Кикас Пэтр иийалан илыш вэрч шкэ
Кирилович тыгэ ойла:
йӱкыштым пуышт.
Тыгэ Йошкар-Ола изби— Мый социализм эпохысо избиратэльулам. Кызыт ратэльный округын 18-шэ
избиратэльный
66 ийым тэмэнам гынат, номэран
рвэзэштмыла вэлэ тучым, участкыштижат
пийалан
вэсэлан илэм. Сталинский избиратэль-шамыч, социаКонституцийыштэ ш оҥгэм -[лизм влысэ пӱтынь калык
мэк
социальнэ обэспэчэ-' дэнэ пырльа Лэнин Станийым налаш права уло лин партий дэн шкэван
манын ончыктымо. Кызыт пэлэдшэ родиналан мучаш
мый пэнсийым налам—ты- дымын прэданнэ улмышгэ мэмнан элыштэ закон тым да тӱньамбал проле
шукталт шога. Таче мый тариатын вождьшо, к угу
шкенан пийалан да заж и Сталин йолташым йӧратыточно илыш вэрч голосо- мыштым ончыктышт.
Имм.
ватлышым — шыргыжын

й

Крвсаньык
Йошкар Ар- жыштэ кэчышэ сагат 6 камийыштв воинский служ - на пэрыш. Избиратэльнэ
бо СОР Ушэм граждан- участкыш погынышо изшамычыи почотно обӓзан* биратэль шамыч
чыланат
яостьышт*,—маиын
Ста кидэшышт паспортым, волинский Конституцийыш- йэннэ, профсойуз да моло
та ончыктымо. Сталинский общэствэнвэ организацын
Конституций почэш Йош- билэтым налын сэкрэтарь
кар Армий радамыштэ ул- дэкэ погынышт. М ы й а т
шо чыла граждан-шамы- шкэмын войэннэ билэтэм
Ю-шо йэҥлан
чат ССР Ушэм Вэрхов- ончыктэн,
иый Совэтыш сайлэн да бӱллэтэньым налын шкэмын голосэм партийнэ дэн
еайлалт кэртыт.
Мыйат Пашазэ - Креса- бэспартийнэ-шамыч блокын
«иьык
Йошкар Армийын кандидатлан партий дэн
дэйствитэльнэ в о й э н н э правитэльствын эн сай эрелужбыш то улам, Сталин гышт дэн ӱдырыштлан п у 
ский'Конституцийын пумо шным.
почетно
обӓзанностьшым
—Мый
Йошкар Армиш уктэм. 1937 ий 12 дека йыштэ адакат дисципли
брь—ССР Ушэм Вэрхов- нированно, бдитэльный лимутым пуэм. Мый
ны*. Совэтыш сайлымэ ке- йаш
ВКП(б) Цэнтральный Ко
чым вуанэн вучышым.
12 дэкабрь кэчын мый митет дэн Совэтправитэль4 шагатланак кыньэлынам. ствын пэрвой ӱжмыжланак
Ышкэ пэлэнэм войэннэ би- шкэмын вийэм, а кӱлэш
лэтым иалын Ю-шо изби лийэш гын шкэ илышэм
рательный участкыш куа* пуаш йамдэ улам.
ССР УшэмВэрховныйСо
нэв кайышым. Избиратвльиый участкэ пӧрт плакат, вэтыш сайлымэ кэчэ—1937
портрэт
- шамыч
дэнэ ий 12 дэкабрь мыйын эн
еылнвштарымэ. Мый ын- пийалан, куанымашан кэ
хе 2 каналан Совэтыш сай- чэм лийэ. Мыйэ тидэ кэлымаштэ
участвоватлэм. чым ныгунама^ мондэн ом
Сталинский
Конституций кэрт.
Иошкарармэйэц
■ечвш тӧр, вигак да шолып
Никитин И. Н.
йӱклымаш мыйын кумы-
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Пийал вэрч йӱклэнам

Йоча комнатыштэ
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Латвекымшо декабрь ве- 1гыжыт. К узэ от куаве, вэт
ч е—тжде Совет У шемысе мвмнан дэнэ пийалан да тӧр
ч и л а валыкын
вуанымв • праван улыт.
Верховный Советыш сай- дене шогалын секретарь
кайрем вечыже. Тидэ веИзбиратэльный бӱллвтвсайлымаш бӱллэтечын важне избиратель куа ньым налын, голосоватлы- лыме кечын Йошкар Ола двч
янмаш дэне избиратель мв пӧлвмыш ив илалшы- уремла гыч избиратэль-ша- ньым налын сайлыме компурат.
ный урно дев мийен, Л э рав йеҥ ошвыльо. Тидв чо- мыч шкеныштын участкы- натышве йӱвлаш
нин-Сталин партийлан пре дра з а в о д ы н пашазыжв лашвышт вайат. Тиде кэЭн первойав
бӱллвтэважный вумылышт ньым
дание, партийна да бес- Глушков Сергей Петрович. чын
Кузввцова
Лилаи
вуанымаш дэнэ темын,
вартийный-шамыч бловын
аваже
Т
и
д
в
вэчыв
Глушвов
вандидатышт верч голосоЭр. Ж апв час. Ма рпро м- 1
■Е?
йолташ 12 - девабрьыштэ сойуэын зданьыже избира
ватленыт.
тыш, Вара тудын почеш
Чодра ааводын 2-шо из елын патриотшо, лӱддымӧ тель-шамыч дене темын. шӱдӧ дене избиратэль-шагэройжылан
йӱкшым
пуен.
Тиде здавьыштв Йошкарбирательный участвышке
Мый пийал верч йӱклв- Оласе 9-ше № ан избира мыч шва йӱкыштым мвм
воҥ гы рак
пашазэ-шамыч
нан родинан ен сай эручастке пашам гыштлан—О. Ю. Шмидт,
автомашина гыч волен ко- нам, манеш Глуш вов йол- тельный
ышта.
дыч. Кажныжэ у вургэмым таш.
Г. И. Игнатьйэв да В. Ф.
В. Ч эгайэв. Избиратель шамыч
рац Пикина йолташ-шамычлан
чжаэн, вуанымаш дэнэ шырпуеныт.

Семырык избиратэль-шамыч голосоватлэн лэкмэк вучымо комнатыштэ домино дэя* м ӓ д м т . (Йошкар-Оласэ 11-шэ избиратэльный участкэ).
$ Фете РыЗдковын.

№

с

Ӱлыл пачашыште поена
волгыдо комнат сад, тӱрлӧ еӱрет-шамыч дэнэ еылнэштарымэ. Тидэ еайлаш
толшын йочашт-шамычлан
ыштымэ
поена
комнат.
Комнат кӧргым ончэн йӧратэт. Сайын сӧрастарымэ
гӱрлӧ
пэлэдыгп, лозунг,
вошт ончыш. Ӱстэмбалнэ
йоча шамычын
йӧратымэ
модышышт.
Ӱстэл воктэн шинчышэ
5 иӧаш Кузнэцова Лила
моткоч чолга ӱдыр. Лила
гӱрльӧ модыш дэнэ модэш, мура, куршталэш.
—Тачэ мыйын авам Со
вэтыш еайлаш толын,—мааэш изи ӱдыр.
Тыгэлае кэчэ мучко йоча комнат, йоча шамыч дэ*э йуарлыш.
—Ш уко полышым пуа
гидэ комнат,—маеын мокгат йоча-шамычыи авашт.
Ильам Йапык.

12 декабрь—шемер валыкын исторический кэчыже лийын. Тиде кечым чыла шемер калык пэгп к у 
гу
куанымаш дэне вучышт. К узэ от куане! Тачэ кугыжан кид йӱмалн»
пызыриалт илышэ шемер
калык ев дэмократический
Сталинский Конституций
нэгыздш
высший
органыш—СССР
Вэрховный
Совэтыш шка дэпутатыш тым еайлышт. Кажаэ йаҥын избиратэльный урно
дэкэ мийэн коммунист да
бэспартийнэ-шамыч
блокын
кандидатышт
вэрч
шкэ йӱкшым пэрвой пумышт ш уэш .
Ж апб чазат шуын огыл.
Йошкар Ола избиратэльный
округысо Ю Лё-ан учает
кыштэ избиратэльный комиссийын
пӧртшӧ изби
ратэль-шамыч дэне темыи.
Голосоватлымаш
тӱҥ алье. Пашазыже, тунэмшыжэ, елужышыжо, домохозайкыжэ—иктэ почэш весе
кедешышт избирательный
бӱллетеньым заполиитлаш
пураш тӱҥальыч.
Теве избиратэльный урно дэк Марий йал-озанлык
школышто тунэмшэ орде
ноносец Трофимов йолташ
толын заполнитлыме бӱллетеньым йашлыкыш колтыш. Ш кеже пеш шыргыжеш.
— Мый тиде историче
ский кечым пеш к угу вуавымаш деве вучышым. Таче ерав вывелын вумыл
вӧлтын и з б и р а т е л ь н ы й
участвыш толын, шке й ӱвем Левин-Сталин партийлан предание й е^ ш а м н ч
верч пушым. Мвмнан Совет
У шэмыште
гыва
тыгай
пийалан да весела илыш.
Тыгай илышым коммунист
партий ден мемван йӧратыме родной Сталин йолташ пуен. Совэт Ушемыште кажнв йеҥ зватный да
герой лийын кертеш,—манеш Трофимов йолташ.
Избирательный урно д е в
иктэ почеш весе толаш
тӱҥальыч. Тэве водостройышто ыштышв пашазвшамыч,
тунемше-шамыч,
аероклубын учльотышт, мо лат—чыланат толын изби
рательный урныш заполнитлымэ бӱллэтэньым колтат.
Тэвэ еамырык избиратэль-шамын учльот Писарэв, фэльдшэрско-акушершколышто тунэмшэ Мартӓнова да моло йолташмытат урныш
бӱллэтэньым
колтат. Нуно пэрвой кана
голосоватлэныт. Тыгай пра
ва
молодьожлан мэмнаи
Совэт
Ушэмыштэ
гына
пуалтын. Тидэ правам Л э 
нин-Сталин партий пуэн.
Садлан тачв чыла еамырык
избиратель • шамыч
ачашт-авашт дене пырльа
шке йӱкыштым Лэнин Ста
лин партийлан прэдание
йен'-шамычлан пуышт.
П. Щ ербаков.
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МОРКЫШТО ВАШТАЛТЫШ УКЭ
1У37 ий з нойабрьыштэ
лэкшэ „Рвэзэ Коммунист“
газэтэш Морко комсомол
организацийыштэ Лазарэв
дэн Димитрийэвын кодшо
косажым куклэнпытарман,
мавын возымо ыльэ. Морко ВЛКСМ райком у сос
тав бӱро да тудын сэкрэтарьжэ Пэтров йолташ тыжэчын
кӱлэш
выводым
ыштэн огытыл да улшо
ситыдымашым
пытараш
комсомол
организацийым
мобилизоватлэн огытыл.

Ачашт-авашт голосоваглымэ годым йоча-шамыч йоча комнатыштэ модыт. (Йошкар-Оласэ 11-шэ избиратэльный участкэ).
Фото Рыбаковын.

ВЛКСМ ЦК.аштэ
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комсомол конфэрэнцийын
1938
ийыштэ Совэт Сой у з мучко комсомол дову- комсомол озанлыкыштэ помэнт ваш! алтымаш паша рӓдкым ыштымэ нэргэнонертаралтшаш. Тидэ
шу- чыктымышт гыч нимогай
огытыл.
шаш комсомол докумэнт выводым ыштэн
вашталтымаш шкэ полити Садлан нинэ райкомоллашческий значэньнж дэнэ да тэ шуко личный картычкэорганизационный шотшо дэ шамычым йоҥылыш, еияа альэ мартэн комсомол тартышыжэ амыртылын затӧрлатымадокумэнт вашталтымаш дэч полнитлымэ,
вэс тӱрлӧ лийэш. Комсо шым ыштылмэ, адак райподмол докумэнт вашталты комол сэкрэтарьын
маш кажэ комсӧыолэцын письшэ укэ. Йужо комсода пэрвичный организаций- молэпын личный карточкишамычын
бойэспособно жым йомдарымэ. Йужыжо
стьышт дэн политик шин учот гыч сниматлалтдэ качымашыштым нӧлталшаш йэныт.
лыв.
Моло
райкомолыштат
Комсомол докумэнт ваш комсомол озанлыкыштэ поталтымэ срокшо
мэмнан рӓдкым ыштымэ огыл.
йамдылалт шумо гыч да
Кызыт кажнэ райкомокомсомол озаплыкыштэ по лын тӱҥ задачыжэ—комсо
рӓдкым
ыштымаш
гыч мол озанлыкыштэ порӓдлийын шога.
кым ышташ. Тидлан чыла
комсомолэц-шамычым, угыч
Но тидэ к угу политик
кампаньым сайын вашли учотыш налман. Личный
карточкэ йомдарымэ гын
йашлан мэмван Марий рэслубликысэ комсомол орга угыч восстановитлаш. Вэс
организацвйыш учот гыч
низаций альэ йамдэ огыл.
снимайалтдэ кайшэ-шамычКырыв Марий, Морко, Пэклан альэ снимайалтдэ тол
тубай,
Йоласал
райкошо шамычлан личный кармол-шамычын да Йошкартычкыштым налаш полшыОла горкомолын комсомол
ман.
Тӧрлэн да амыртыл•занлыкыштым тэргэн налм&н к а р т ы ч к э-шамычым
мэк, раш войо: винэ ком
угыч возыман.
сомол организаций-шамыКомсомол озанлыкыштэ
чын сэкрэтарьышт комсо
мол озанлыв дэнэ огыт за- порӓдкым ыштэн шуктывиматлэ. Комсомол озанлы- мэк гына комсомол дову
кыштэ тошто сэмынав, по- мэнт вашталтымашым сарӓдвым ы ш т ы м э огыл. йын вашлийын, образцово
ВЛКСМ ЦК-н 1\Лшэ плэ- эртарэн вэртына.
Г. Кондратьэв.
нумжо да Х1У-шэ Область

„В ийан П ам аш “ к ом сом ол
ор ган и зац и й л ан п олш ы м ан
„Вийан Памаш* колхоз пэлэнсэ комсомол оргавизадийыштэ паша лушкыдэмын. Политзаньатий жапыштэ огэш лий, расписаиьэ укэ. Пропагандист Васильйэв г.- кузэ шона тугэ заньатийым эртара. Ситартышыжэ йӱын руштмыжо годым заньатийым кӱрлэпь
7 кемсомолэц кокла гыч

4 5 комсомолэц вэлэ политзаньатийыш коштыт.
Чыла тидэ ситыдымашшамычым Роҥго райкомол
да тудын сэкрэтарьжэ Сорокин шинча гынат, вымо
гай мэрыматыштэн огытыл.
Роҥгорайкомоллан „Вийан
Памаш“ колхоз пэлэвсэ ком
сомол организацийыштэ политучобым сайэмдаш полшыман.
Артэм бэв А. Ф.
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Тидэ йал
совэтыштак
„Москва“ колхозыео тӱҥал*
тыш комсомол организа»
цийын комсоргшо Смир
нов Микалэ пропагандистлан Йэфимовым шотла, &
ВЛКСМ райком Осиповым»
пэҥгыдэмдэн. Тыштат кэҥ эж дэч вара ик заньатийат лийын огыл. Тыгак
*Ударник“, „К угу-Шальэ^
„К угу-Н ур“
колхозлас»,
адак Азйал пэлэ кыдалаш
школ пэлэнсэ комсомол
организацийлаштэ
пропа
гандист укэ. Садлантышт»
комсомолэцшамыч кыэнтат тунэмдэ илат. ТыгаЁ
паша Скворцовын шинча
ончылныжо лийын шогэн»
Тыжэчын палэ, умбакыж»
политучобо отдэл вуйлатышэ бездельник Сквор
цов вомсомолын вуйлатымаш пашаштыжэ кеднн
огэш вэрт.

ВЛКСМ
ЦК
высший
учэбный завэдэньыласэ ком
сомол организаций-шамычын организационно шталтмышт нэргэв йодыш-шамычым ончэн. ВЛКСМ ЦК н
рэшэньыжэ почэш вузласэ
комсомол организацийлаш
тэ тыгай структур ышталтшаш.
Кумыт альэ кумыт дэч
шуко факультэт улшо вузлаштэ: а) общо вузысо ком
ВЛКСМ ЦК И-шо пленум
сомол погынымашэшсайлы
пунчал почэш райвом еэкмэ высшэ учэбнэ завэдэрэтарь-шамыч вомеемолэЦньысэ
ВЛКСМ
комитэт;
шамычын политик тун эмб) факультэт комсомол по
гынымашэш сайлымэ факум аты штым личнэ вуйлальтэт организацын бӱрожо;
тыман.
Морко райкомож
в) группысо
комсомол
сэкрэтарь Пэтров Иолтал
погынымашэо! с а й л ы м э
гын, вэрласэ ерганизацийгрупПысо комсорг.
лаш
тэ политучобым куе»’
Моло вузлаштв:
а) вузысо общо комсомол
шындымым шкат егэш папогынымашэш
сайлымэлэ. Кӱшнӧ ончыктымо тивысшэ учэбный завэдэньыдэ фавт-щамыч
ВЛКСМ
сэ ВЛКСМ комитэт;
Морко
райком
сэкрэтарь
б) курсовой общо комсо
Пэтров йолташын политмол погывымашэш сайлымэ, курсысо ВЛКСМ оргаучобо пашам
аклыдымавизацийын бӱрӧ;
шым
ончыктат. ВЛКСМ
в) группысо комсомол по
Маробком бӱролан
тяд»
гынымашэш сайлымэ груп
факт
гыч
Морко
райкомӧл
пысо комсорг.,
вуйлатышэ шамычын ер гКомсомолыш пуртымаштэ
выводым ыштэн, практик
да ВЛКСМ гыч лукмаштэ
тыгай порӓдок ышталтын:
полышым пуэн шогыман.
Вузлаш тэ 3 альэ 3 дэч
Г. М. Эрскяб.
утла факультэт уло гын,
факультэт организацийын
ВЛКСМ бӱроэш прэдваритэльнэ
обсуждатлэн, факультэтысэ обшо комсомол
погывымашэш ончалтэш;
б)
моло вузлаштэ—курсысо
организацийын бӱНалза, лудса, шарызаВЛКСМ Обкем дэн Гор
роэги прэдваритэльнэ обком орган—
суж датлэв, курсысо общо
комсомол погынымашэш ончалтэш; в) общо вуз ВЛКСМ
комитэтэш ончалтэш; г) рай
газэтым;
комолэш ончалтэш.
„Рвэзэ Коммунист* тылаыштэ 12 кана лэктеш.
ВЛКСМ ЦК вузласэ ком
Акшэ ш эргэ огыл: ик тылзылан 50 ыр.
сомол организаций-шамычкум
„1 т. 50 ырУ
лан умландара: тидэ струк
куд
,,
3 т.
тур общовузовский комсо
мол погынымаш эртярымаш
Подписным сойузпэчатьын чыла район пӧлкашгыч ок утарэ, а ВЛКСМ о тыжэ, почто отдэлэньэ ден агэнствылаште^ нясьуставым тӱрыс шукташ- А моносэц-шамыч, Рэспублик сойузпэчать полкаш- ^
лан
вомсомолэц шамычын
тэ, „Марий Коммун* йздатэльствыштэ налыт.
♦
интэрэсоватлышэ соотвэтс„р в эзэ Коммунист* рэдакцэ.
$
вуйуш ий йодыш-шамычым
________!_________ :-----------—----------- ♦ ♦ ♦ ♦ е #
общо вузысо комсомол погынымашэш обсуждатлаш
Отв. рэдактор—Г. М. ЭРСКИЙ.
гына обэспэчыватла.
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КОМ СОМ ОЛ О ЗА Н Л Ы К Ы Ш ТЭ
ПОРӒДКЫ М Ы Ш ТЫ М АН

Шакшэ буржуазнэ нацио
налист кашакын пособникышт райкомын
ожнысо
сэкрэтарьжэ шамычЛазарэв
дэн Димитрийэв районысо
комсомол организацийыштэ
комсомол
озанлыкым
вэлэ
огыл,
пронагандэ дэн политик воспитаньэ пашамат раз^алитлэныт. Нуно лӱмынак политучобылан полшаш колтымо оксам использоватлэн
огытыл. Нунын осалланымыштым политучобо вуйлатышэ Скворцов
ужын
шогэн гынат, обкомолыщ
сигвалым пуэн огыл. Ком
сомол организацийын состойаньыжэ нэргэн Лазарев,
тугак Димитрийэв ВЛКСМ
обкомлан .паш а чыла сайй,
манын шойышт возэн шогэныт, а вэрлашкэ лэктын
полышым
пуэн огытыл.
Т и д э очковотиратэльствэ
Скворцовлан сайын вэлэ
тучын, ласкан, куанэн гына шогэн. Тыгэ ыштымаш
тушман кашакын пособии
кышт дэн подхалимыштшамычлан полшымаш вэлэ лийын.
ВЛКСМ Морко райкомолышто „Патыр“ комсомол
организаций ончыл организацийлан шотлалтэш. Тидэ
организацийыштэ
17
комсомолэц уло. Т угэ гынат, тидэ организацийыш
тэ кэҥэж дэч вара политик
тунэммаш
лийын
огыл.
Сталинский Конституций
дэн Верховный Совэтыш
сайлымэ положэньэ тувэм
машым организоватлэн огытыл. Комитэт
сэкрэтарь
Никитин дэн пропагандист

Сэргэйэв йолташмыт поли
тик
воспитаньэ
пашад
ышташ
пижын ©гытыл.
Тыштэ комсомолэц-шамыч
пэшак тунэмнэшт. Тидэ
комсомол комитэтын члэнже Михайлов йолташ райкомолышто штатный пропагандистлан
шога.
Не
намысдымэ Михайлов ш к*
организацийыштыжэ нимогай полышым ок пу. .Эсогыл политучобым организо
ван лащат полшэн огыл.

Чыла комсомолзц да комсомолышто
шогыдымо роэзо, Идыр йолташ-шамыч!
„р в э з э

ком м унист*

Воюжар-Ола, Маргосвздатыи Ыюе типогр. ВЛКСМ Маробком ден горком орган. Савыктышэ.М. К

