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Чыда эл пролэтар- влак, уш ны за;

ВЛКСМ ОБКОМ БӰРОН 7 СЭНТӓБРЫШТЭ лукмо пунчӓлжэ

ЙАЛ ОЗАНЛЫК МАШИНА-ВЛАКЫМ САЙЫН АРАЛАШ

203 ула дэнэ у йошкар обоз-влак
У-Торйал
районышто,
МТС йалсовэтлаштэ, 8 еэнтабрлан 203 ула дэнэ йошкар обозым организатлымэ.
Колхоз шот дэнэ: „Орловын“— 12 имньэ, „КӱйанПамаш“—6, „Сосновко“—
4, „Йошкар Кэчэ“—8. „Чэвэр Илыш“—6, „У пасу—8,
„Дружинин“—8, „Мухин“—
6, У-Нур“—7,
„Луэҥэр“
КСМ йачэйкэ—14, „Човык“
йачэйкэ— 15, Йошкар кэчэ“—35, адак Куго нурмо
йалсовэтласэ Колхоз мучко
80 йошмар обоз организатлымэ.
П. В. Алипов.
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Сэҥымаш вэрч кучэдалаш, комсомол вийым адак чот ушаш
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ВКП(б) Обком дэн Обисполком пунчал почэш, 20
еэнтӓбрыштэ облае кӧргыеӧ ончыл йалсовэт вуйлатышэ-влакЫн ударник ельотышт эртаралтэш. Ударник
ельотыш, озанлык-политик
кампаньым еайын жапыштыжэ шуктышо йалеовэт
вуйлатышэ-влак вэлэ толын
кэртыт. Ты ельотыш толшаш
вэрч, облаеыеэ кажнэ йалеовэт-влак^ан уло вий дэнэ
кумылын кучэдалаш кӱлэш.
Чыла йалервэт-влаклан, кизыт улшо "бойэвой задачэ
влакым
(финплан, киндэ
пуымо, икийаш погымо да
каванлымэ, шыл, ӱй йамдылымэ да тулэч моло пашавлакымат) жапыштэ еэҥэн,
ударник ельотым шокшын
ваш лийман. Тыдэ паша
дэч комсомолат ӧрдыжэш
кодын огэш кэрт. Иалласэ,
колхозласэ, МТС-ласэ комсомолэс-влакланат,
озан
лык-политик паша фронтышто еэҥымаш вэрч адак
чот кучэдалман. Лэнин пар
тий вуйлатымэ почэш, йалеовэт-влаклан практикшотышто полшаш кӱлэш.
Сльот мартэн, жаи, кандаш кэчэ вэлэ кодын. Тугэ
гынат, районласз шуко йалеовэт, комсомол йачэйкэвлак озанлык-политик па
шам ерокышто шуктышаш
вэрч лушкыдын кучэдалыт
Мутлан, Оршанкэ районыео Й у ж а йалсовэтым налына. Тыдэ йалсовэт финанеэ планым 20 еэнтабрлан
тӱрые
тэмэн шуктышаш
вэрч начар кучэдалэш. Йалеовэт конкурсышко ушнэн
огыл, нимогай йалсовэт дэ-
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низадэ-влакат
лушкыдын
кучэдалыт. Ончыл комсо
мол организацэ-влакын еэҥымаш опытыштым ышкаланышт налый ышт мошто.
Ж ап кум кэчэ вэлэ кодын.
Тэмпым руалынак
вийаҥдыман. Клас тушман
влаклан пэҥгыдэ отпорым
пуэн, кэчын 4.800 тонно
киндым пуш аш вэрч кучэдалман.
у
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Йалласэ комсомол организацэ-влакын кизыт ыштышаш; ик тӱн 1 бойэвой
пашашт—идалыкаш киндэ
пуымо планым 15 еэнтӓбр
мартэ ЮО просэн тэмаш.
Тыдэ—Лэнин комсомол дэч
пэш ударный кучэдалшашым йодэш. Клас шижмашымат адак чот вийаҥдыман.
Кизыт, киндэ
пуымаш
паша начар кайа. Талукаш
планым 65,9 просэн гына
тэмымэ. Иутракшым ышкэт
еэктыр вараш кодэш. Планым—45,5 поросэныш гына
шуктымо. Пэҥгыдэ заданьан-влак гын, ты рӱдб
пашам вийан тормызлат.
Садланак планым 34,5 проеэн вэлэ тэмэныт. Поена
район-влак ышкэт 1еэктырыштэ киндэ пуымаш па
шам начар вуйлатат. Комеомолэс-влак массэ-умландарымаш
пашам
лушкыдын ыштат. Клас тушман, саботажник ваштарэш
начар
кучэдалыт.
Тыдэ койыш Оршанкэ дэн
Ш эрнур районышто ратп
койын шога. Садланак ты
районлаштэ пэҥгыдэ заданьан-влак киндэ пуышаш
талукаш планым 4—7 проеэн гына, тэмэныт.
Т ӱ ҥ киндан район-влак
гын, кизытат бойэвой тэмпым налын огытыл. Ты
районлаштэ комсомол орга-
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РУАЛЫНАК езҤЫМАШЫМ
ЫШТАШ

комсомолэс-влакым ойырэн
шогалташ кӱлэш.
Мэмнан тӱҥ лозунгна: тэнэй шыжым ӱмаееэ еэмын
ик йал озанлык машинат
лум йымалан паеушто шинчэн ынжэ код. Кажнэ трактырлан шимэ тӱрэдмэ, ӱдымӧ, парэҥгэ кӱнчымӧ, пӱчкэдымэ тӱлэч моло машина-влакланат, тэлэ жаплан
кукшо, клае тушманын кидшэ пурэн кэртыдымэ вэр
лийжэ. Тыдэ шотышто эн
чотшым МТС пэЛэн улшо
комсомол йачэйкэ-влаклан
чот кучэдалман.
Райкомол-влаклан, тыдэ
пашаш уло комсомол организацым да комсомолышто
шогыдымо рвэзэ - влакым
мобилизатлаш чот пижман.
Соцтаҥасымаш дэн ударҥичэствым да маееэ умландарымаш пашам кумдан шарэн, кулак да нуныланполшышо саботажник-влаклан
большэвик отпорым пуэн,
тэнэйэ ик йал озанлык машинамӓт эрыктыдэ, ачалыдэ, шӱрыдэ лэвашыш, амбарыш, огына пурто.
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аралашлан тыгай конкрэтнэ задачэ-влакым шында:
Кизытак кажнэ комсомол
йачэйкэ-влаклан куштылго
кавальэрий групподэнэ пырльа, тыдэ пашаш комсомолышто шогыдымо колхоз
ник да шэмэр-рвэзэ-влакым
шупшын, чыла колхозыштат» кизыт пашалан кӱлдымо (ӱдымӧ, тӱрэдмэ тулэч
моло) машина-влакын кушто шогымыштым,
могай
частьшьш ачалаш кӱлмым
палэн .налман. Тыдындэнак
пырльа могай машина дэнэ
кӧ пашам ыштэн, кузэ тудым ачалэн, шогымыжымат
шинчыман. Шушаш ' паеу
пашалан йамдылалташ тӱҥалмым вучыдэ, кизытак
чыла йал*озанлык машинам
ик вэрэ чумӹрэн, тудым еайын эрыктэн, мо ачалаш
кӱлэшыжым ачалэн, шӱрэн,
йӱр, лум логалдымэ кукшо
вэрыш погэн шындаш кӱлэш.
Кажнэ колхозышто йал
озанлык машинам кучылтмаштэ, комсомол йачэйкэвлак вуйын шогат. Садлан
тыдэ пашам комсомом ор
ганизацэ-влак политик пашӓЛан ШӦтЛэн, аклыдэ нигузэат огыт кэрт. Кизытак
кажнэ комсомол йачэйкыштэ, йал озанлык машина-влакым еайын ачалэн, погэн
шындашлан, поена ударник
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Вашкэ колхоз, поена крэетйан озанлык-влак пасу
пашам йӧршэш ыштэн пытарат. Тэнэйсэ пасу пашаштэ куго вэрым йал озанлык
машин-влак налын шогэныт.
Облас мучко, уло ӱдымо
мыландэ гыч пэлыжэ утла
машина дэнэ ыштымэ. Сандэнэ, „ындэ пасу паша пытэн, й^л озанлык машинавлак тэлэ жаплан ек-кӱл“
манаш нигузэат ок лий. А
тэлэ жаплан машина-влакым
ончымашым эшэ утларак
еайэмдыман.
МТС-ым организатлымэ
дэн да колхоз-влак кушмо
нэгызэш, социалист
йал
озанлыкыш да
паеушко
шуко куго, у машина-влак
йэшаралтыч. Колхозым организационно-озанлык шотышто пэҥгыдэмдаш да пашан лэктышыж дэн качэетвыжым нӧлталаш пэш куго
полышым пуышт. Сандэнэ
ик колхозат, комсомол йачэйкат, утларакшым брига
дир да машиновэд-влак йал
ӧзанлык машинам,
айда
лийжэ, кушко логалын, тушко кышкэн кодэн огыт
крэт.
„Рвэзэ Комунар“ газэ^ыН
рэдакцыжэ кажнэ комсомол
йачэйкэ, поена комсомӧлэс
да куштылго кавалэрийвлак ончылан йал-озанлык
машинам тэлэ жаплан еай
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ВЛКСМ Маробком дэн Йошкар-Ола горном орган
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Г А ЗЭ Т Ы Н А К Ш Э :

ВЛКСМ Обком бӱро пытартыш жапыштэ комсомолэсвлакын ышкэ члэн билэт йомдарымаш чӱчкыдэмын манын палдара. Ты билэтым йомдарымашын тӱҥ чийжэ
тэвэ кушто: билэтым айда лийжэ кучылтмаш ышкэ
билэтланч вуйын шогыдымаш да комсомол билэтым
политик докумэнтлан аклыдымаш манын Обкомол шиштара. Иатыр годым йомдарымэ комсомол билэт-влак
клае тушман кицышкат логалыт. Нуно вара тыдэ билэт дэнэ комсомол радамымлушкыдэмдаш да комсо
мол лӱм дэнэ партий дэн правитэльствындирэктивышт
ваштарэш кайат. Тэвэ тыдым ушэш налын ВЛКСМ
Обком бӱро пунчалэш:
1. Облас кӧргыеӧ ВЛКСМ чыла члэн-влаклан шиштараш: ончыкыжым комсомол билэтым полйтик докумэнтлан шотлэн чот эскэрышт. Комсомолэс-влакын титакышт дэнэ ик билэтат ынжэ йом.
2. ВЛКСМ чыла райком, комитэт, колэктив да йачэйкэ-влаклан, комсомол билэтым айда лийжэ кучылтын вуйын шогыдымыж дэнэ билэт йомдарышэ комсомолэс-влаклан комсомол радам гыч лукмэшкэ чоткыдо еойузный мэрым ышташ шӱДаш.
3. Ончыкыжым, йомдарымэ билэт олмэш, у билэтым
пашазэ дэн колхозник да тунэмшэ комсомолэ|:-влаклан
район конфликт комисын пунчалжым райкомол бӱро
пэҥгыдэмдымэ почэш гына пуаш. Я елужитлышэ комсомолэс-влаклан облае конфликт комисын пунчал почэш гына йомдарымэ олмэш у билэт пуалтэш.
4. Шуко комсомолэс-влакын ышкэ члэн билэтыштдан вуйын шогыдымышт да айда лийжэ кучылтмыштым ВЛКСМ Обком бӱро нимолан йӧрдымӧ пашалан
шотла. Сандэнак йатыр комсомолэс-влакын билэтышт
лавыргэн, тӱрльӧ чийа дэнэ чийалгэн да кушкэдалт
пытэн- Садлан ВЛКСМ Обком бӱро чыла комсомолэсвлаклан шиштара: ончыкыжым комсомол билэтым
эекэрдэ айда лийжэ кучылтшо комсомолэс-влаклан
чоткыдо еойузный мэр ышталтэш.
5. ВЛКСМ чыла райком, комитэт, колэктив да йачэйкэ' сэкрэтар-влаклан, комсомол члэн-влак коклаштэ
билэтым еайын кучылтмо да аралымэ нэргэн маееэполитик пашам кумдан шарэн колтыман. Тыдын дэнэ
кажнэ комсомолэс. ышкэ билэтшын политик значэньы*
жым еайын умлэн шог,ыжо.
^
ВЛКСМ Обком еэкрэтар—П. МОКЭИЭВ.
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Куд кэчзш нон
нонв лэнтэш

нэ таҥасымаш укэ. Садланак 3-шо квартал финпланым улыжат 25 просэн
утларак вэлэ тэмэн. Тыдэ
йалсовэт кӧргыштӧ культур
вийат йатыр. Кок комсо
мол йачэйкэ да туныктышовлакат улыт. Йалсовэт вуйлатышэ Ш э р с н ь о в комуниет, ечэтӧводшо комсомолэе. Тыгай куго вий дэнэ
крэпоеымат еэҥэн налаш
лийэш. А нуно—кидыштым
кӱеэныш чыкэн „альэ шуэш“
манын урэм воктэн коштыт.
В э с ф а к т : Тошто-Крэ
шын (Оршанкэ р-нак) йалеовэт чыла пашаштат чыташ лийдымын вараш кодэш. Ӱй, шыл, йамдылымэ
планым 50 просэнышкат
шуктэн огыл. Ты паша й.
еовэт вуйлатышэ Р ы б а 
к о в ы н вуйын шогыдымыж
дэнэ лийын.

Тыгайак койыш, М а р и й "
Кужэр
йалсовэтыштат
(Морко р-н) уло. Йалсовэт
вуйлатышэ
Варьагов
озанлык-политик пашам жапыштэ шуктышаш вэрч нанар кучэдалэш. Чыла пашамат еамотьок кидыш кучыктэн.
Тыгай вуйдымо
пашавлакым нымо еэмынат чыташ огэш лий. Кизытак
йалсовэт гыч клае тушман,
подкулачник-влакым кожэн
лукман. Нунын олмэш удар'ник комсомолэс, колхозниквлакым шогалтэн, ончыл
йалсовэт-влакын ударник
ельотышкышт толаш, чыла
озанлык-политик
пашам
еайын ерокышто еэҥышаш
вэрч кучэдалман. Вараш
кодшо
йалсовэт- влаклан
пашатэмпым руалынак вийаҥдаш, комсомол вийым
адак чот ушыман.
С э с к э м И. М.

Сльотыш толшаш вэрч кучэдалам
Мыйэ, К у г о - У н ч о йалеовэт вуйлатышэ комсомолэе М о р о з о в с к и й (Морко р-н) Облас кӧргӧ ончыл
йалсовэт вуйлатышэ-влакын ельотышкышт толаш
уло вий дэн кучэдалам.
Колхозник, шэмэр крэетйан
маееым мобилизатлэн, кизытэ 20 еэнтӓбралан чыла
озанлык - политик
пашам
еайын шукташ тыршэна.
Кизыт к у г ы ж а н ы ш л а н
киндэ
пуышаш
талукаш планым йалсовэт мучкв 94 просэныш шуктымо.
Киндэ планым колхоз еэктыр 100 просэнлан тэмэн.
Ышкэт еэктырыштэ гына

6 просэн тэмэн шуктымо
огыл. Ты еитыдымашымат
20 сэнтабр мартэ еэҥэна. Ӱй,
шыл йамдылымэ август дэнэ еэнтӓбр тылызысэ планымат ельот мартэ тӱрые
тэмышаш вэрч кучэдалына.
Кизыт 85 просэн утла тэмымэ.
|
3-шо квартал финплацымат 20 еэнтӓбр мртэ #00
пр. шукташ чот тыршэна.
Сэҥымаш вэрч кучэдалаш, чыла условий уло.
Клас тушман саботажник
ваштарэш чот кучэдалын,
еоцтаҥаш дэн ударничэствым вийӓҥдэн, чыла пашамат еэҥэна. Морзовский.

Рвэзэ Комунар

12 сэнтӓбр

ИОШНАР АРМИЙЫШ ТУНЗМШЭ, ПЭҤГЫДЭ
ВИЙАН ШЭМЭР РВЭЗЭ-ВЛАКЫМ ПУЗНА
Тунэмдымэ призывник дэн допризывник-влакым туныктыман
тымымат огыт палэ. Факт:
Ю сэнтӓбрыштэ Акашов
йалсовэтысэ (Йошкар-Ола
р-н) комсомолышто шогӹ
дымо рвэзэ Трудиновлан,
кӧ тугай Сталин йолташ?
манын йодышым
пуымо
ильэ. „Сталин йолташ еовэт
Ушэмын прэдсэдатьылжылан ш о га“-манын Трудинов
йолташ ваш мутым пуыш.
Тыгак
„ФрунзЭ
йолташ
колэн альэ ила“ манмэ йодышланат ик
призывникат чын ваш мутым ышт
пуо. Тыгакак лудын, еэрэн
моштыдымо
призывник
влакат йӓтыр улыт. Тыгай
факт-влак, улыньэк комсо
мол организацэ-влакын до
призывник коклаштэ пашам
начарыштымыштым ончыкта. Йошкар-Ола ^айкомол
гын ты шотышто нимомат ыштэн огыл. Допри
зывник коклаштэ политик

умландарымаш пашам ышташ . ик комсомрлэсымат
мобилизатлэн огыл. Ты шотышто
йачэйкэ-влакланат
опэративнэ вуйлатымашым
пуымаш лийын огыл. Ликбэз пашам комсомол йачэйкат, йалсовэт-влакат фор
мально эртарэныт. Садланак
призывник - влак
йатыр
лудын еэрэн моштыдымо
улыт. Ты шот эн утларакшым Якашэво йалсовэтыштэ койэш.
Облас мучко призыв пэрвой нойабр мартэнэртаралтэш.Жап шукаккодын огыл.
Ты жапыштэ тунэмдымэ дэн
шагал тунэмшэ допризывник-влакым 4 ликпункт коч
туныктэн лукман. Тугакак
политиктуНэммэ кружокыш.
школыш обӓзатэльнэ шупшман. Ты- пашам комсомол
организацэ да йалсовэт влак
чэелын шукташ вуйын шогат.
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КЫЛМАШКУРАЛМАШЬШ ЖАПЫШТЫЖЭ
ОБРАЗЦОВО ЭРТАРЫМАН
ВКП(б) Обкомын нунчал- начар кайа. Вийгак калаеыжэ почэш, кылмаш курал- ман: ик район комсомол
маш планым облае мучко организацат ты пашаш кӱ30 еэнтӓбрлан турые тэмы- лын пижын огыл. Сандэнак
ман.
Жап шуко кодын пашаштэ куго прорыв.
огыл,
еандэнак
МТС, Ты намые пашам нимо еэсовхоз, колхозлаштэ да ыш- мынат чыташ ок лий. Райкэт озанлыканыштэ ки?ыт онлаеэ комсомол организаты пашам пэш вийан, кум- цэ-влаклан ты пэш кӱлэш
дан шарэн колтыман ильэ. паша аклыдымашым вожТугэ гынат, ты шотышто гычак руал ^кудалтыман.
Облзун еводкыжо пэш куго Парторганизацэ вуйлатымэ
намые еӱрэтым ончыкта. почэш, колхозник, шэмэр
Тэвэ: 10 еэнтӓбрлан облае крэетйан маееым мобилимучко кылмаш куралмаш затлэн, клае тушман кулак
планым улыжат 15,4 просэн- агйдацылан пэҥгыдэ отполан вэла тэмымэ.
рым пуэн, кылмаш куралТы шотышто поена район- машым жаиыштыжэ образ
влакым налаш гын, ты па цово эртараш ' комсомол
шам опортунистла аклыды- организацылан уло вий дэмышт дэнэ планым кӱрл- нэ кучэдал шогашкӱлэш.
машкэ шуктэныт. Тэвэ: Па-1
раньга район кылмаш куКылмаш куралралмаш планым кизыт мартэ 1,7 проеэнлан вэлэ тэмэн.
маштэ „Бахитово
Тыгакак, Торйал—4,1 прои
еэн, Ш эрнур—4.5 просэн. колхоз ончылно
Ты пашаштэобласлан Морко район ончылно шога,? „Бахитово“ колхоз (Шэҥпланым 38 просэнлан тэмэн. шэ йалсовэт Морко район)
Вара Орш анкэ—32,2 просэн, кьшмаш куралмашым 5-еэна моло район-злакын 20-25 тӓбрлан 100 просэнлан тЭ
просэн дэЧутыжы м тэмэн мыш,
Моло
колхоз-влакланат
огытыЛ.
Тыжэч раш падэ: обла- ты колхоз дэч прймэрым
еыштына кылмаш куралмаш налман.
Никитин.
паша нимолан йӧрдымын
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Тачэ, призывпаш атӱҥ алмылан 12 кэчэ щуо. Тыдэ
кэчылаштэ призывлан кузэрак иамдылалтын шуымо,
пэш раш палэ лий. Вийгак
каласаш: поена комсомол
организацэ-влак ты пашалан' начар
йамдылалтыныт. 1911 ийыштэ' щочшо
призывник коклаштэ политик-маееэ • ум андарымаш
паша, тунэмдыдымым туныктымаш паша начар кайэн шогэн. Тугак вэран тушманжэ нэргэн умланда рымаш пашат лийын огыл.Тыдэ
еитыдымаш паша-влак при
зыв комисыштэ пэш раш
палэ
лииэ.
Призывыш
политикымат, кнагамат шинчыдымэ призывник-влак толыт. Тыгай шотэн утларакшым комсомолышто шогыдыме рвэзэ-влак коклаштэ
улэда. Шуко призывниквлак кӧ тугай Сталин йолташ, тудо кушто п а ш а ы ш -
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мэнтым намийэн пуыш.
Ю еэнтӓбр, Иошкар-ола адак иодыт.
Ожно, кугыжан армийыш'
ТаЛанцэват,
„моштэм“
войэнкоматыштэ
призыв
шэмэр
крэетйан
шортын.
манын
раш
калаеыш.
тӱҥалмылан 10 кэчат шуо.
Варажым комис, могай ойгырэн кайэн. Кутыжан
Призыв комис пӧлэм коридорышто, призывник-влак паша ыштымым, комсомо- влас годым салтак-влакым
кодшо кэчыласэгайак
йа- лэе улмым раш йодыштӧ. тийлан пукшэн ашнэныт.
кызыт вэе шот. Иошкар
тыр улыт.
Чылаштынат Чыла йодышланат Тэланкойшышт^
куанымашан. цэв йолташ комсомолла ваш Ярмий—тыдэ школ. Кэчын
пролэтар
элнам аралаш
Чыланат Йошкар Ярмийыш мутым пуыш.
Тыдым—шэмэр
Изийшак лиймэкэ комис тунэмыт.
кайаш тыршат. Садлан эрэ
палэн шогат.
армий нэргэн вэлэ кутырат. вуйлатышэ „годьэн“ тыйым рвэзэ-влак
—Тыйэкомисыш пуршыч авиацэ чаетьыш налмэ—ма- Садлан армийыш уло кумо? манын комсомолэс Та- нын пэлэштыш. Таланцэ ват мылышт дэнэ кайаш, тырланцэв йолташ, ик призыв шинчагжэ, тӱрвыжгэ шыр\
гыжын куштылгын гына ош- шат да каиат.
ник дэч йодо.
М. И.
—Пуршым, Кавалэрийыш кылын, вэе пӧлэмыш докунальыч
вэт—пэш куанэн
призывник пэлэштыш. Тыгэ кутырымо жапыштак
Таланцэвын шӱмжылан шокшын чучын, призывник йолташыжым йывыртэн онча1—25 еэнтӓбрыштэ тӱҥал- нэмшэ-влакым мобилизатльат, „мыйат таза улам ар- тыш да ШКМ, ФЗС, шым лэн, еайлымашым образцомийыш нэлытак“ манын ий
тунэман
школлаштэ во эртараш уло вий дэнэ
пэҥгыдын шоналтыш.
пионьэр актив дэн ДСУ-м кучэдал шогыман.
Призыв комис пӧлэмыш- (детское
самоуправление)) Комсомол йачэйкылан питэ „ й о ҥ ^ о ҥ “ звонок йоҥ- пужэн еайлымаш эр тар ал -: оньэр тунэмшэ-влак коклашгалтЭ. Таланцэвынат комис- тэш. Ты еайлымаш—шко- тэ ты еайлымашын полиыш; пураш чэрэтшэ шуо. ллаштэ пионьэр отрӓд, звэ- тик значэньыжэ нэргэн умТудат комис пӧлэмыш пу- на-влакым,
адак
учком, ландарымаш пашам кумдан
рэн^ӱстэл ваштарэш кийшэ дэн групысо-еовэт-влакым шарэн колташ кӱлэш. Ик
ош | кагаз
ӱмбак мийэн организационно пэҥгыдэм- пионьэрат, ик тунэмшат нишогальэ.
Призыв комис дэн, пашаштым вийаҥдэн^мом шинчыдэ, еайлымаш
Таланцэвьш
тазалыкшым колташ да соцтаҥасымаш дэч ӧрдыштӧ ынжэ лий!
раш пала.
\
дэн ударничэствым кумдан) Ты еайлымэ жапыштэ эн
—Колхозник улат? комис шарымэ нэгызэш тунэммын пэрвойак, пионьэр отрӓд,
гыч йӱк-шоктыш.
качэствыжым кӱлэш кӱкшы- звэна-влакым еаиын шэлэ— Да, колхозник-—манынтыш нӧлталаш куго йӧным дэн мошташ кӱлэш. ОтрӓдТаланцэват йошкарармэйс- ыштыжэ. Садланак, школ- ым йыгырэ, альэ паралэльла пэҥгыдын пэлэштыш.
лаеэ комсомол йачэйкэ-вла нэ группылаштэ тунэмшэ—Лудын, возэн моштэт? клан, чыла пионьэр да ту- пионьэр-влакым погэн ыш-

„Йошкар-Орша“ колхозым
кизытак тазартыман
„ Иошкар-Ӧрша“ колхоз
(Оршанкэ р-н) чылт изэ
колхозак огыл: паша ыштэн кэртшэ 72 йэҥ уло,
адак тӱрэдмэ машина, имньэ вийат еитышын уло
Тугэ гынат, пашаштэ почэш
кодын шӱдырна, пашам еайын, ударнын ыштышаш
вэрч ок кучэдал. Тэвэ: кол
хоз, 69 га уржам 16 авгстыштак
ӱдэн
пытарэн гынат, 1 еэнтӓр мартэн кылмаш куралаш тӱҥалын огыл.
Тӱрэд шындымэ шульӧ кылта-влакат тугакак паеуышто щогат, ик вэрыш чумырэн каваныш оптэн шындымэ огыл. *
Тугакак, колхоз, кугыжанышлан
киндэ пуышаш
планымат жап дэч ончыч
тэмышаш вэрч ок кучэдал.
Колхозлан чылажэ 132 еэнтньэр уржам пуаш кӱлэш
ильэ, 100 еэнтньэрым пуэн
да тылэч коч пуаш ок вашкэ.
Колхоз пашаштэ дисцип
лин лушкыдо.
Сандэнак,

його, . лодыр влакат улытТэвэ: М о л ь ц э в вич кэчэ
почэла пашаш ыш лэк, ку’
го йогы^клан кӧра мӧҥыштыжӧ
пырыела
кийыш.
Колхозышто чылажэ комсомолэс-влак нылытын улыт.
Нуно, М^льцэв гай лодыр
ваштарэСи чакныдэ кучэдалын, колхозник-влак коклаштэ культмассэ пашам
кумдан шарэн, пашам ор
ганизованно, еайын эртарышаш вэрч огыт кучэдал.
Ик манаш, комсомолэс-вла
кын пашаштэ лэнин комсо
мол гай ударнэ тӱеышт ок
кой.
Ты еитыдымаш паша-влакым кизытак пытараш кӱлэш. Кылмаш куралмаш дэн
кугыжанышлан киндэ пуымаш пашаштэ, колхозлан
руалынак куго вашталтышым
ыштыман. Тыдлан
колхозышто улшо комсомолэе-влак вуйын шогат.
Ф. Куз нэцов.

ПИОНЬЭР АКТИВ дэн ДСУ-м ПУЖЭН САЙЛЫМАШЫМ
кУлэшын ВУЙЛАТЭН, ПОЛЫШЫМ ПУЫМАН
тыман. Я звэнашкэ—ышкэ
кумыл дэнэ ик групышто
тунэмшэ-пионьэр-влак пурат. Тэвэ ты шот дэнэ от
рад,
звэна-влакым
комплэктоватьлэндунэммаштат,
мэр пашаштат прймэрым
ончыктэн шогышо, эн талэ
ударник - пионьэр - влакым
отрӓд еовэтышкэ да звэна
вожатый дэн полшкалышылан ойырыман. Тыгакак,
учком дэн групо еовэтвлакын ышкэ пашашт нэргэн отчотым колышт налын, тушко пэҥгыдэ дисцип
лин да тунэммын качэствыж
вэрч, мэр пашаштат актив
ный кучэдалшэ ударник тунэмшэ-влакым еайлаш кӱ-

лэш.
Тыдлан школаштэ
комсомол йачэйкэ да пое
на комсомолэс-влак в вуйын
шогат.
Тыгэ, пужэн еайлымашым
образцово эртарымэ дэнэ,
пионьэр, тунэмшэ - влакым
иктэ коддэ
чылаштымат
соцтаҥасымаш дэн ударничэствыш шупшын, тунэммын качэствыжым эшэ кӱш
нӧлталыман. Тунам вара мэ,
школлаштэ пионьэр организацэ дэн ДСУ-м пэҥгыдэмдэн, пашаштым вийаҥдэн,
чыла еитыдымашым пытарымэ дэнэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн пунчалжым тӱрые илышыщ
пуртэн шуктэна. С. Микай

—— — —
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Рвэзэ Комунар
3-шо квартал ф ит лат

20 сэнтабрлан 100 просэн тэмаш!

ОБЛАСЫШТЭ ЛИЙШЭ ЗАЙОМ ТИРАЖЫМ ФИНАНСЭ ФР0НТЫШТ0 КӰГО
СЭҤЫМАШЫМ ЫШТЭН ВАШ ЛИЙАШ!
ТИРАЖЛАН ЙАМДЫЛАЛТМАШЫМ
КУМДАН ШАРЫМАН

Окса погымашым
кӱрлаш эрыкым
пуыман огыл
„Ушнымаш“ колхоз члэнвлак (Морко р-н) Никола*
йэв Вита'лий, Громов Мигыта, ИзэрГин О. да Григорьйэва Тайра, 3-шо квартэл
окса
чумырмаш
планым „альэ жап ул о“—
манын саботажланэи кӱрлыт. Тыдын цэнак нуно ты
жэп мэркэ ик кумырымат
(налог, страхово,
зайом)
тӱлэн огытыл.
Тыгай с а б о т а ж л а н э н :
„альэ жап уло“—манын самотьоклдн ӱшанэн кийышэ
члэн-влакым, „Ушнымаш“
колхоз прэвлэньылэн пӱтыралман.
Никитин.
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Тунэмдымэ дэн шагал
тунэмшэ-влакым 1 октӓбр
гыч туныкташ тӱҥалман.
Ж ап шуко кодын огыл,
йамдылалтмаш пашам кизытак вийаҥдэн
колташ
кӱлэш.
Тунэмдымэ дэнэ
шагал тунэмшэ-влакым туныкташ тӱҥалмэ тэнэйсэ
ийлан сай йамдылалташ,
мэ Удмурт Облас дэнэ
соцтаҥасымашыш ушнышна.
Тугэ
гынат, кизыт
йамдылалтмаш паша нимолан йӧрдымын начар кайа.
Тэнэй облас мучко 13
тӱжэм 534 йэҥ тунэмдымым да 20 тӱжэм йэҥ ш а
гал тунэмшым туныктэн
лукман, тэвэ тынар йэҥык
туныкташ
облас
мучко
альэ 1500 ликвидатыр ок
ситэ.
Тыгакак ликпунктышто
туныктышашлык учэбник,
карандаш-влакат ок
Чыланат мыйын кагаз,
ситэ. Тыдым альэ мартэ,
улыжат 50 просэнлан вэлэ
почэш
йамдылымэ.
Мый „Марий-йал“ колхоз
Районлаштэ ты у тунэмчлэн (Параньга район) Акийлан
йамдылалташ
сыбин Кугэргэ, 3-шэ квар- мэ
талыштэ ыш кэӱм баклогэл- альэ кӱлын пижын огытыл.
мэ оксэ тӱлшэшым,
чы- Комсомол, ОДН организацэлэ
тӱрыс
тӱлэн
пытз- влак ты пашам аклыдымышт дэнэ, тыдэ шотышто
рышым.
нимомак ыштэн ^огытыл.
Аксыбин.
Тэвэ Морко дэн ЙошкарТэвэ тыгэ кӱлэш Ола ОДН райсовэтыштэ
„Ушнымаш“, „Бахитово“ пашайэҥжат укэ, сандэ„М. Горький“, „15-шэ Ок- нак ты- районлаштэ ОДН
тӓбр“, „Пэтрово“ колхоз- организацын пашажэ йӧрвлэк,(Шэ,т ш э йэлсовэт, Мор- шэш шулэн. Райкомол-влако рэйон) 3 -. о квартал ок- кат ты ситыдымаш пашам
са чумырмо планым, 20-шо Ч)гыт уж, ОДН п а ш а й э ҥ сэнтӓбрлан «тӱрыс 100 про- лан эн талэ комсомолэсым
сэнлан тэмэн шукташ, ваш- ойырэн ликбэз фронтышто,
ваш ӱн^ын, соцтаҥасыма- пашам ылыжтэн колтышаш
вэрч огыт кучэдал. Роно
шыш ушнышт.
ОДН, комсомол организацэН.
пуымо годым кӱлэш сатум
кондымо олмэш, ок-кӱл сатум кондэн оптэн. Киндэ
пуышо-влаклан кӱлрш сатум пуымо олмэш, альбом,
блок^нотым вэлэ пуэн.
Иалпо вуйлатышэ Осокин копэратив пашам вийаҥдаш, колхозник дэн ыш
кэт шэмэр крэстйан-влаклан
кӱлэш сатум^ кондаш ок
тыршэ
Осокин дэч „молан кӱлэш сатум огыда кондо?—-манын йодмылан,
„Кизытэ
Марисойузыштат нимоат
у к э“—вэлэ манэш.
Убрэн йалпон пашаштыжэ кизытак вашталтышым
ыштэн, вуйлатымаш гыч
тӱҥалын, ӱлыл йыжыҥыш
шӱмэш пашажым молэмды
ман.
Н. Корольов.

И

уло, пашажэ нимолан йӧрдымын начар кайа. Комсо
мол йачэйкэ нимогай полышым ок пу Альэ мартэ йачэйкэ сбэркассын пашаж
нэргэн ик-канат колыштын
налын огыл.
ТыГайак факт Морко районыштат уло. Арын йал
сбэркассын пашажэ нимолан йӧрдымын начар кайа
гынат, комсомол йачэйкэ
пашам ылыжтэн
колташ
шоналтымашат укэ.
Ты пашаштэ руалынак куго пэрэломым ышташ кӱлэш.
Тыдым колхоз йал йодэш.^
Кизыт облас мучко йалысэ
аныклымЗ кассэ - влаклан
ола полыш пуымо тылызаш
эртаралтэш. Чыла районлэсэ комсомол
организацэвлаклан пашазэ, колхозник,
чыла шэмэр массым кумдан
шупшын, ты тылызашым
образцово эртараш да мэмнан обласыштэ тирдж лийч^
мылан финансэ фронтышто
куго сэҥымашым ыштышаш
вэрч уло вий дэнэ кучэдал
шогыман.
Йанв.

х КОМСОМОЛ виЙЫМ—ЛИКБЭЗ ПАШАШ!
Тунэмдымэ дэн шагал тунэмшэ-вдакйм 1 октӓбр
гыч туныкташ туҥалман

Куго пэрэлом кӱлэш
Убрэн йалпон (Оршанкэ
район) Лӱлпан отдэлэньыжэ
3-шо квартал финплан Тэмымашым
опортунистла
ончымыжо дэнэ, кӱрлмашкэ
Шуктэн. План почэш 3-шо
кварталыштэ пай оксам 425
тэҥгэм погаид кӱлэш ильэ
гын, альэ мартэ 58 тэҥгэм
вэлэ погымо. Тыгак сату—
савыртыш планат, эркын
тэмалт шога. План почэш
4500 тэҥгэйаш сатум ужалаш кӱлэш ильэ, 1158 тэҥгэйашым вэлэ ужалымэ.
Прикашчик Кудрӓвцэв, финплан тэмаш уло кумылжым
пыштэн пижын огыл, чэрэпахэ тэмпэ дэнэ пашам
ышта,
Убрэн йалпожат, ышкэ
пашажым кизытсэ жаплан
кэлыштарэн огэш ыштэ.
^Шурно погымо дэн киндэ

молэмдэн шуктымо огыл.
Аныклымэ кассэ тыдэ эн
пэрвойак ышкэ кумыл дэнэ
оксам пога.Зайом окса,вклад
дэн илыш страховайымаш
адакмолат, пашам колхоз йалын йодмыжо почэш молэмдын шуктымоогыл.Сандэнак
Обласыштэ аныклымэ кассэ корно дэнЗ-шо квартал окса погымо пашат начар кайа Тэвэ: квартал планым
5 сэнтӓбрлан 35,5 просэн
вэлэ тэмымэ.
Районласэ комсомол орга
низацэ-влак сбэркассылан
шэф улмыштым мондэныт.
Сфэркассэ пашаш эн талэ,
ударник пэҥгыдэ комсомолэс-влакым ойырэн, ышкэ
йыр чыла шэмэр массым
ушэн, пашам
образцово
шындышаш вэрчпэш начар
кучэдалыт.
Райкомол-влэкын Ты пашам аклыды
мышт дэнак вэрлаштэ йачэйкэ-влакат сбэрйассын пашаштым огыт тэргэ, полышым огыт пу. Тэвэ: ТумйуМУчаш (Т°Рйал Р'н) к° мсо‘
мол йачэикымналына. 1ыштэ сбэркассэ шотлан гына
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Яныклымэ кассэ систэмэ
ончылан партий дэн привитэльствэ пэш куго отвэтствэннэ паша-влакым шындэныт. Сандэнэ ты пашз-влэкым шукташлан куго кожмаклыккӱлэш. Путыракшым
ты пашам йалыштэ сайэмдыман.
„У колхоз йал мэмнан дэч,
ту шот гыч финансэ паша
дэчат пашан сайлыкшым
йодэш—тыдэ пашан тӱҥжо улэш“. (Гринько).
Гринько йолташын кӱштымыжо пэш чын да раш
улэш. Тыдэ кӱштымаш финансэ органлан да аныклымэ кассэ систзмланат чынлан шотлалтэш. Тыгак, мэ
рий обласысэ дирэктид ор
ган-влаяат аныклымэ кассэ
систэмын пашажым сайэм
даш йатӹр пунчалмутым
луктыныт.
Тугэ гынат, аныклымэ кассэ обласыштына пашам
альэ партий дэн правитэль-ствэ йодмо почэш вийаҥдэн
шуктымо огыл. Мэмнан йалысэ аныклымэ кассэ-влакын пашашт
пэш начар
шогат Пашам мучаш шумэш

на
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лончылэн налаш кӱлэш.
МАО комсомоллан зайом
тиражым могайэ сэҥымашвлак дэнэ ваш лийман? Эн
пэрвойак зайой тиражлан
тӱрыс йамдылалташ. Сбэр*
кассэ - влакын
пашаштым
руалынак сайэмдаш, апаратыш эн талэ ударник-ком
сомолэс-влакым пашэйэҥлан ойырэн
шындыманКомсод-влэкын пашаштым
вийаҥдаш, нуным сбэркэсын тӱҥ эҥэртышкыжэ савырэн шукташ, финпланым
тэмымаштэ кажнэ дэкадэ
да 3-шо квартал, тугак IVшэ квартал планым тӱрыс
тэмымэ дэнэ ваш лийман.
Облас мучко зайом кучышо-влакым сай ончаш Финплан тэмышаш вэрч уло
финактив, комсомол, мэр
калыкым, рабсэлькор, йункор армийым ушыман. Оласэ учрэждэньэ, прэдприйатьий, МТС дэн куго колхозлаштэсылнэштарымэ пашамат мондыман огыл. ^
МАО комсомоллан Йошкар-Олаш „вичийашлыкын
4 ийыштэ“ зайомын 12-шо
тиражшым финансэ фронтышто у сэҥымаш дэнэ
ваш лийман!
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Ушэм На{экомфин
почэш ЙошкарОлаш 25-28 нойабырыштэ
„ в и ч и й а ш л ы к ы м 4 ииыштэ 14
зайомын 12 тиражшэ лийэш- Ты жап мартэ кок тылызэ утла гына кодын. Ж ап
шагал.
'
Обласыштэ альэ тиражлан йамдылалтмашым, утларакшым йалыштэ да районлаштэ кумдан шараш
пижмэ огыл Облас тиражлан йамдылалмэ комисэ планымыштэнйамдылэн. 4 сэннтабрыштэ Облас комсод
засэданьэш тиражэртарымэ
нэргэн план пэҥгыдэмдалтэ.
Кизыт ты йамдылалтмэ
пашашкэ уло шэмэр массым шупшман. Эн пэрвойак
лэнинысэ комсомоллан тиражым бойэвойлын йамдылалтмэ дэнэ ваш лийман
Райисполком, Ола совэ^
да посьолок совэт-влаклэн
тиражлан йамдылалташ комисым ойыраш да шэмэр
массэ коклаштэ тираж йыр
э-политик умландарыум кумдан шарыман.
,энэ районласэ комсоорганизацэ-влакланат,
^ылалтмэ пашам утыр
вийаҥдэн толман. Ты нэргэн кажнэ йачэйкылаштэ

на
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ИАЛЫСЭ АНЫКЛЫМЭ КАССЭ-ВЛАКЫН
ПАШАШТЫМ ВИЙАҤДАШ!

влак ты пашам опэративнэ
вуйлатыдымышт дэнэ, ышкэ районыштышт, йамдылалтмаш паша кузэ каймым
нимомат огыт ншнчэ.
Ты намыс пашам нымо
сэмынат чыташ ок лий.
Чыла районласэ комсомол
организацэ-влаклан ты шотышто самотьоклан ӱшанымым
кизытак, вожгычак
руал кудалтыман.
Роно,
ОДН организацэ дэнэ пыр
льа; чыла шэмэр массым
мобилизатлэн, тунэмдымэ

дэн шагал тунэмшэ-влакым
туныкташ тӱҥалмэ ийлан
образцово йамдылалт шогаш кӱлэш
Кунар йэҥ
тунэмшашлыкым кизытак
учотыш налын, культармэйэц, мэтодист - влакым
ойырэн, адак лцкпунктлан
пӧртым, тунэмшашлык чыла ӱзгарым
ончылгочак
йамдылэн, тунэммэ заньатьым ик кэчэ вараш коддэ
ышкэ жапйштыжэ тӱҥалман.
Кльукин П.

=Ниным мут кучаш шогалтыман=
Онучин йалпо (Пэраньга
район) ышкэ пашэжым чытыдымэ начарын ышта, у сэмын вуйлатэн пашам ок
ыштэ.
,
Ышкэ
отдэлэньыштыжэ
мом ыштылмым ок шинчэ,
тэвэ Ильпанур отдэлэньэ
прикашчик Аксыбин, К. кэҥэж жаплан толшо сакырым, тулэч, моло сатумат
ышкэланжэ налын.
Йатыр кана шыштым налын,йышт ышкаланжэ пай-

далан ужалкэлыш.
Куракин отдэлэньэ ПаРаньга районсо йалпо гыч,
Онучин йалпош пурэн шогышо учитыл нормым налын наҥгэйэнат, ышкэ 3-5
йэҥ коклаштэ шэлын, кочкын пытарышт.
Тыгэ туныктышо-влакын
нормым кочшо йалпо правлэньэ вуйлатышым судыщ
пуэн, чот титаклымэн.
Туныктышо Г.

Рвэзэ Комунар

12 сэнтЗбр 1933 ий 78 №

ПРОЛЭТАР ПЭЧАТЬЫМ—ШЭМЭР МАССЫШ!
„Рвэзэ Комунар“ газэтым 5.000
экзэмпльарыш шуктышаш вэрч
кэчын кучэдалаш

М о к т э н а
Марпэдрабфакыштэ тунэмшэ комсомолэс Лучкин И. газэт шарымэ
пашаш уло вийжэ дэнэ
пижын. Кизыт „Рвэзэ
Комунар“ газэтым 100
экзэмпльарым
шарэн.
Моло комсомолэс-влакланат Лучкин еэмын
ыштыман.
Ск.
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Оршанкэ райкомол газэт Марково йалсовэтыштэ кок
лын эртара.
щарымэ
пашам йӧршын
Марий-Турэк дэн Парань- мондэн.' Ты пашам, моло куго комсомол йачэйкэ („У
га райкомол-влакланат куго озанлык-политик паша дэнэ илыш“,, „Йошкар Ӱжара“)
намыс! Газэтшарымэпашам кэлыштарэн колтымаш укэ. улыт. Тыштат „Р.К.“ газээкзэмпльарымат
аклыдымышт дэнэ планым Газэт шарышаш вэрч ик тым ик
огыт
нал.
„Йошкар
Ӱжара“
сознатэльнэ кӱрльыч. Раз- комсомолэсат огыт кучэдал.
комун
члэн-влак
газэтлан
вӧрсткым 11 просэн вэлэ Тыдэ пашаш, райкомол моыштынэштат,
тэмэныт. Курык-Марий рай- гырым опэративнэ вуйла- подпискым
комсомолэс-влак
ышкэ огыт
комол август тылзыштэ ик тымаш укэ. Садланак Обкоподписатлыктэ.
Його
улыт.
экзэмпльарым налэш ильэ !молын „Рвэзэ К емунар“
Почтыш
подписной
лист Газэтым налман
гын, кизыт икэкзэмпльары- газэт шараш пуымо раз„Онар" колхозысо комсо
мат огэш нал. Моло райко- вӧрсткыжым 11 еэнтӓбрлан дэкэ кайаш ӧрканэн кийат.
мол влака'т куанымашан сӱ- 14,7 просэн гына тэмымэ. Тыгай факт-влак йатыр улыт мол йачэйкыштэ (ОршанкэОнчыкыжым т ы га й ' еын- р-н) вич номсомолэс улыт»
рэтым ончыктэн огытшого. Ты районыео йатыр колхоТорйал— 120 экз., Шэрнур-— зышто, йалыштэ „Рвэзэ Ко- дымэ пашам чыташ огэш „Рвэзэ Комунар“ газэтым
И З экз., Йеункар-Ола —80 мунар“ ^газэтым от му. Ка- лий. Ты пашам аклыдымэ гын, ик комсомолэсат огыт'
экзэмпльарым гына шарэ- ракша йалсовэтысэ ик кол- комсомолэс-влаклан пэнты- нал.
дэ отпорым пуыман. Газэт
Оршанкэ райкомол, тыдэ
ныт.
хозыштат „Р.К.“ газэт укэ. шарымаштат, соцтаҥас дэн йачэйкысэ комсомолэс-вла
Вэрлаштэ
сойузпэчать- Вэт ты йалсовэтыштэ ик
влакат газэтш арымэпаш ам комсомол групо, адак ныл у д а р н и ч э с т в ы м шарэн, кым пиеэштарэ.
пуымо
И.
начар ыштат. Тыдэ пашам одиночно комсомолэс-влак ВЛКСМ Обкомын
кӱлэш пашаштлан огыт шот- улыт. Тугэ гынаткомсомол развӧрсткыжым кӱчык ероТыштат „Рвэзэ
ло.
групат, комсомолэс-влакат кышто тэмышаш вэрч чот
Комунар“
Чыла райкомол, йачэйкэ ик газэтымат огыт нал да кучэдалман.
комсомолэс да сойузпэчать- подпискымат огыт
Пӱнчэр И.
пого.
газэтым от му
влаклан шинчэн
лийман:
Йужа
йалсовэт (Оршанкэгазэт шарымэ пашам, моло
р-н) пэлэнеэ комсомол йаозанлык-политик паша дэч
Рвэзэ коклаштэ газэт лийман
чэйкэ уло. Ты йачэйкыштэ
вараш коцэн ышташ огэш
могай
газэт
укэ
дэнэ,
кӱлэш
, Р вэзэ Комунар“ газэтым
Куйар
прорабпунктышто
лий. Ты пашат, моло поли
тик паша дэнэ кылдалт ка- чодра руышо пашазэ-влак ок-кӱл мутым вэлэ кутырка- кЭчывалым тул дэнэ кычылат гынат, от му. Комсомо
йа. Садлан моло пашадэнэ йатыр улыт. Канымэ годым, лэн кийат.
лэс-влаклан газэт шар!
Рвэзэ
коклаштэ
газэт-журадак
канымЭ
кэчын
лудаш
пырльа кэлыштарэн колтынымогай газэт-журнал-влак нал-влак лийман. Куйар про- нэргэн массэ-умландарый 1э
ман.
Клас тушман-влакат га- укэ. „Рвэзэ Комунар“ газэ- раблан дӓ комсомол йачэй- пашам шарэн, подпискы
зэт ш ары м эпаш амчот тор- тымат ик экзэмпльарымат кылан маееэ пашам вийаҥ- погыман. А райкомол дэ
мызлат. Нунын дэчын чак- огыт нал. Комсомол йачэй- дэн, газэтлан октӓбр тылы- йачэйкылан ты пашам опэ*
ныман огыл, эрэак о т о р ы м кэ уло гынат, газэт налаш 31?1лан обӓзатэльнэ п о д п и С - ративнэ вуйлатыман.
П. С.
ок шоно.
пуыман.
Кизыт чодра руышо рвэ- кым погыман.
Газэт шарымэ
тэмпым
Намыс!
Зурму.
рӱалынак вийаҥдыман. Тыд- зэ-влаклан лудашышт ны^Иэльнӓги
йалсовэтыштз
лан уло комсомол, рабсэль(Йошкар-Ола р-н) комсомо
кор вийым ушаш кӱлэшлэс-влак йатыр улыт. Тугэ
Марий йылмым шинчышэ Пашам вийаҥдыман Кизытак тэмыман гынат, ик
комсомолэсат
„Таҥ“ колхозысо комсо
Кугыжанышлан ӱй йамды- „Рвэзэ Комунар“ газэтым
ик комсомолэсат „Рвэзэ
„Комунар“ газэтын подпис- мол йачэйкэ (Морко район лымаш срок эртэн, тугэ огыт нал. Газэтым октӓбр
нимогай пашамат ок ыштэ. гынат, Шэҥшэ
йалсовэт
чикшэ лийдэ ынжэ код.
Йачэйкэ еэкрэтар Кузнэцов (Морко район) ӱй йамды- тылзылан обӓзатэльнэ налМузуров И.
Йыван пашам вийаҥдымэ лымаш кӱрылтышыштӧ.
ман.
олмэш, гульайэн вэлэ кошГ.
Тэвэ йалсовэт мучко улытэш, тыдланак кэҥэж коч жат 81 просэнлан вэлэ тэик погынымашат лийын мымэ. поена йалла дэн колКулак, карт еабоогыл. хозлам ончымаштэ еамоКомсомолэс - влак тӱрлӧ тьок тэмп озалана.
тажлан большэвик
дэчат отказытлэныт. Йачэй" озанлык-политик кампаньэ
Колхоз-влак:
М.
Горький
кыштэ
политиклан
ту- эртараш огыт полшо, члэн
отпорым
52,6 просэн, „ У ш н ы М а ш “
нэммаш нигунамат, ик-канат взносымат огыт тӱлӧ.
65,5
просэн
„Фрунзэ“
72,5
Ильпанур йалсовэт (Палийын огыл.
Морко райкомоллан ки- просэнлан, шкэт озанлык- раньга район) шыл йамдыТы пашам тыгэ кодаш
нигузэат- ок лий. Торйал зытак йачэйкэ пашам тэр- влак: Ш э ҥ ш э 51,4 прое- лымэ планым тэмымаштэрайкомоллан вуйлатымаш гэн налын, полышым пуэн, эн М а р и й ч о д р а й а л 14 эн почэш шӱдырна.
пашаштэ куго пэрэломым йачэйкэ еэкрэтарым вэеым просэн М а м а й 64 просэн
Тыштэ кӧ титакан?
вэлэ тэмэныт. Кизытак 100
ыштэн,
йачэйкэ-влаклан
просэнлан тэмыман.
Тидэ титакан йэҥым йалпашаштэ конкрэтнэ полы- ойырыман.
Соснин П.
Никитин.
шым пуыман. А „Нэмдэ“
еовэт, комео мол йачэйкэ
йачэйкымкизытак тазарташ
шинчат гынат шып вэлэ ;
кӱлэш.
Хлэбниковын вуйдымо пашажлан йымэн кийат.
Алипов П.
Тэвэ Ильпанур йалыс^
пэҥгыды отпор
Йачэйкэ пашам
Авлан
Микалым налына,.
Токтай - бэльак
школ, Садлан тудым РОНО паша
тудын
вуйлатымэ
почэш
кизытак ылыжташ (Шэрнур р-н) школ вуйла- гыч кораҥдэн, вэе туныкшогалкэҥэж
коч
кум
кумалтыш
Ошканэр йалсовэт кӧр- тышэ Хлэбниковын вуйды- тышым (Дудиным)
(лийэ. Тудо чойа рывыж
гыштӧ чылажэ 15 комсомо- мо пашажлан кӧра, у ту- тыш.
Пашаш у вуйлатышэ шо- гай йышттӱрльӧ шойа шоийым
еый йамлэе уло. Иачэйкэ шаланаш нэммэ
шумо дэнэ, тидэ комсомо дылалтын большэвикла ваш галмэ дэч вара ты еиты- макым шаркала.
лэс-влак, кушто мом ыш- ыш лий. Школ пӧрт кӧргӧ дымашым чыла пытарымэ.
Тыгэ Микалын вуйлатымзтат
иктат
огыт
палэ, йӧршэш ачалыдэ шинчыш, У тунэммэ ийым еай ваш
лийна.
почэш
ий йэда, штко вуй
а
Хлэбников
тыш-туш
йара
еандэнэ ик комсомолэсат
М ок -эв.
вольык пыта, шуко шэмэр
озанлык -политик пашаш- коштынак жапым эртарыш.
крэетйаным
ышкэ
китат огыт полшо.
Райкомлан Кизытак ты ВЛКСМ Обком чыла члэн дэн кан- дышкыжэ кучэн, ондарэн
йалсовэт пэлэнеэ комсомол
ашна. Йалсовэт, комсомол;
дидат-влаклан
йачэйкым пэҥгыдэмдэн пайачэйкэ мом’ малэда?...
шажым ылыжташ да ком
ВЛКСМ Обком бӱрон пунчалжэ почэш, Обсомолэс-влакым
озанлыккомолын
4-шэ плэнумжым 15 еэнтӓбр гыч 28
политик пашаш мобилизатОтв. рэдактыр олмэш—
еэнтӓбрыш
куеарымэ.
лыман.
ВЛКСМ Обком отв. еэкрэтар— П. М окэйэв.
П. А. ЧЭПАКОВ.
П. В.

он

Социализм ыштымэ кэч
могай пашаштат,
пэчать
пэш кумда вэрым налын
шога. Пэчать большэвик
партийын эн вийан куралжэ да массэ организатыр
улэш. Садлан пэчатьым шэмэр массэ коклаш эрэак
шарыман.Пэчать шарымаштэ, кажнэ
комсомолэслан
ончыл радамыштэ примэрнэ лийаш кӱп^ш, адак ышкаланыштат,
обӓзатэльнэ
налман. Тугэ гынат, мэмнан обласыштэ пэчать шарымаш паша чыташ лийдымын на^ар кайа. Райкомол-влак, ты пашам пэш
изэ пашалан шотлат, самотьок кидыш кучыктэныт.
Кузэрак газэтым шарышаш
нэргэн йачэйкэ-влаклан опэ
ративнэ
вуйлатымашым
огыт пу. Садланак альэ мартЭнат, „Рвэзэ комунар•‘-ым
шараш пуымо Обкомолын
развӧрсткыжым ик райкомолат пэлыжэ нарат шарэн
огытыл. Тэвэ Морко райкомол 550 экзэмпльарым шарышаш олмэш, 11 сэнтӓбрлан улыжат 150 экз. вэлэ
шарэн. Гаээт шараш уло
вий дэнэ пижшаш годым
райкомол сэкрэтар Торощин йолташ „Рвэзэ Комунар“ газэтым“ тугай числалан тынар экзэмпльарым
шарэн шуктэм“ манын, обшо мут дэнэ Обкомол дэн
рэдакцылан тэлэфон дэнэ
шойыштын кийа. Вийгак
каласаш гын Торощин йолташ, газэт шараш практик
шотышто пижын огыл. Тудо^шарэм“ манынкомсомол
тӱсыж дэнэ ондалкалэнак
кабиньэтыштыжэ кагыргы-

Гаээт шарымэ пашамат моло
пашадэнэкэлыштарэн колтыман
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ТОРЙАЛ РАЙКОМОЛЛАН „НЭМДЭ“
ЙАЧЭЙКЫМ ТАЗАРЫТЫМАН
„Нэмдэ“ колхозысо ком
сомол йачэйкын (Кузнэч
йалсовэт, Торйал р-н) нимо
гай пашажат ок кай. Озан
лык-политик кампаньэ эртарымаштэ, йачэйкэ нимом
ок ыштэ. Тыдэ вэлэ огыл,
ком сом олэс-влак
колхоз
пашаштат чытыдымын йогыланэн ыштат, пэш ӧрканат. Тэвэ: тэнэйэ пасу пашаштэ ик комсомолэсат па
ша нормым ыш тэмэ. Сандэнак, комсомолэс-влакын
чылаштынат ыштэн налмэ
трудодэньышт колхозниквлак дэч 10-15 трудодэньлан шагал.
Йачэйкэ пашам вийаҥдэн,
колхоз пашаштэ комсомолын рольжым нӧлталшаш
вэрч, йачэйкэ еэкрэтарат
Вэдэнкин нигунарак ок
тыршэ. Чыла пашам ӧрдыш
кудалтэн. Комсомол вийым
колхоз пашан т ӱ ҥ рэшайышэ участк^лашкыжэ шэлэдэн шогалтымэ огыл. Ик
комсомолэсланат конкрэтнэ
пашам кучыктэн пумо огыл
да эрэ йара, нимом ыштыдэ вэлэ коштыт. Колхоз
правлэньэ комсомол йачэйкыштэ дэч пырдыж газэтым
эрэак луктын шогашйодын,
комсомолэс-влак ты паша
Мароблит 494. N6

Йошкар-Ола, Маргосиздатын 1—-типографийжэ

Савыктышэ “Мар. Ком „

