ЛИым кэчэ олмэш, ныл кэчыштэ

Чыла эл пролэтар-влак, уш ны за!

Куз нэчэш р
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„ С а й э м д ы ш э “ колхоз ( Арбан йалсов эт,
Йошкар-Ола р-н) кылмаш куралмэ планым 15
сэнтӓбрлан 100 просэн тэмыш. Чылӓжэ 31 гам
индэш имньэ дэнэ куральыч. План почэш 7 кэчыштэ куралаш кулэш ильэ гын, ныл кэчыштэ
куралалтэ. Еуралшэ-влак пашам ударный ыштышт, паша нормым кэчэ йэда утыж дэнэ тэмышт.
М. С о к о л о в .

СЭНТӒБР

№ 83

ВЛКСМ Маробко» дгн Йошкар-Ола горном орган

Иалыштэ соцтаҥасымаиг шарлымым от ы м аш

КОЛХОЗ ДЭН ЙАЛЫСЭ КОМСОМОЛЭОВЛАКЛАН СОЦТ^ҤАСӸМАШЫМ
ШАРЫМАШТЭ ОНЧЫЛ РАДАМЫШТЭ ЛИИМАН
ПЛЭНУМ ТАЧЭ

Шэрнур райкомол, соцтаҥасымашым Морко ВЛКСМ
райком еоцтаҥатэргаш вашкэ тарванэ!
(Лӱмкор дэч)
еым тэргымашкэ
Шэрнур райкомол йал- ҥаеымаш договорым илыушныш
лаштэ
соцтаҥасымашым шыш кузэрак пуртэн тол-

пӧчылтэш

ВЛКСМ Обкомын 4-шэ плэнумжо тачэ— 23 сэнтӓбрыштэ колхоз пӧртэш 6 шагатлан кастэнэ почылтэш.
ОНЧЫ Ш АШ ПАШ А:
1. 1933-34 ийсэ тэлэ жап полптучобым вийаҥ- тэргаш альэ йамдылалты
дэнГ» колтымын
задачыжэ
__ ^
т л •.НЭТ ОГЫЛ. ТЫ ИК КӰЛЭШ ПЭ
~
2. кумышо квартал чодра иамдьыгымэ планым тэ- шаш ик комсомолэсымат
мымэ да 4-шэ квартал дэн 1934 ииын 1-ш экварта-’ мобилизатлаш огэш тыршэ.
Тугак соцтаҥасымашым, тэлыштэ комсомолын ыштышаш пашажэ.
В . Вольык
йэшарымэ пашаштэ комсомолын ргымэ нэргэн йалласэ, колполшымыж нэргэн Марий-Турэк райкомолын д о - ] хозласэ КОМСОМОЛ йачэйкэт-г
влаклан опэративнэ вуилакладшэ. Плэнум почмашкэ комсомолэс-актив-влакым тымашым пуэрн огыл. с ' дла.
ПОСНа ужмӧ Да КОМСОМОЛ ОИЛЭТ д э н э п у р т а л т э ш . нак колхозласэ
йачэйкэВиЛЭТЫМ

ОбкОМОЛЫН

н а л м а н . влак ты паша нэргэн колы-

ОргОТДЭЛЫШТЭ

ВЛКСМ Обком.

мыштым тэргаш ушэшышт
огэш аоч.
—Соцтаҥасымашым тэргаш пижын улыда? Манын
йодышлан, Шэрнур
райкомол еэкрэтар олмЭштышэ Эрский йолташ дэчын
тыгай вашмутым колат:
—Ты шотышто, мэ альэ,
пашалан пижын она ул...
—Я кунам тэргаш шонэда? манмэ вэе йодышлан—
тэргэна дыр.,.—манын руалын пэлэштыш.
„Д-ыр...“ ойлан ныгунамат ӱшанаш огэш лий. Кизыт ындэ йаллаштэ еоцтаҥасымашым тэргаш тӱҥалмэ. Ты шотышто комеомолланат чот полшыман.
Шэрнур райкомоллан кизытак ты пашаш ушнэн,
конкрэтнэ
вашталтышым
ыштыман.
и
Йанв.

(Лӱмкор дэч)
19 еэнтӓбрыштэ Морко
ВЛКСМ райком, соцтаҥасымаш тэргымэ 2 дэкадникыш
ушныш. Ты пашам- тэргаш,
райсэнтыр гыч 10 комсомолэеым йаллашкэ, колхозлашкэ колтымо. Тыгак вэрлаеэ
комсомолэс-влакым
моблизатлымэ*
Соцтаҥас договорым илышыш кузэрак пуртэн толмым тэргаш, школлаеэ йачэйкэ-влакат ушнэныт. Нуно подшэф йалсовэт дэн
колхозлан практик шотышто полшат.
Тыдэ паша кузэрак кайэн
шогымым эекэрэн шогаш,
райкомол бӱро члэным ойрымо.
С. Кавырльа.
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|нат огытыл. Факт: „ Ко му ] н а р м дэн „III и н т е р н а 
ц и о н а л “ колхозысо ') йа
чэйкэ-влак районышто ик
Iвийан йачэйкылан шотлал(ТЫТ. Кӱшычын вуйлатымаш
ыштышаш
вэрч
начар
купаша укэ дэнэ, нинат еоц
ВКП(б) Обкомын пунчалчэдалыт.
Налза
тэвэ:
Тойал
таҥас
пашам тэргаш пижжэ почэш, облае мучко 20
дэн
Шэрнур
комсомол
о
р
-'
ын
огытыл,
еэнтӓбр гыч 10 октӓбр марШ э р н ур
тэ йалыштэ соцтаҥасыма- ганизацым. Нуно, озанлык- \ Ушэштарэна:
.
политик
кампаньэ
влакым
райкомол,
чыла
озанлыкшым ончымаш кок дэкаджапыштыжэ,
образцово
эрполитик
пашам
жапыштыник эртаралтэш.
ваш-ваш жэ шуктышашлан Торйал
Мутат укэ, ты ончыма* тарышаш вэрч
таҥасат.
Вийгак
калаеыман:
райкомол дэнэ таҥаса. Та
шын кӱлэшыжэ пэш куго.
------кагаз
ӱмбалнэ
гына
таҥасат.)
..
Социализм ыштымэ фронШ Ш |
тышто соцтаҥасымаш дэн Договорым конкрэтнэ кузэ |
ударничэствэ пэшак куго илышыш пуртымо, нигуды-'
Тыгак, „Кожла-сола“, „Л комоллан ты шотышто р у авий лийын шогат. Нуно па- жат огыт шинчэ, ваш-ваш I Торйал районыео комсо
шам жапыштыжэ,качэствэн- тэргэн налмэ огыл. Ядак мол организацэ шурно по- май’*, адак моло колхозысо лынак куго вашталтышым
нэ эртарымаштэ ик тӱҥ ру кузэ таҥасымыштым мэ раш гымо, киндэ пуымаш’ адак йачэйкылаштат, комсомо ыштыман. Кизытэ йалыштэ*
до вэрым налыт. Тугакак, ужына. Тэвэ киндэ пуымаш моло озанлык-политик кам- лэс-влак ышкэ ӱмбак нал- соцтаҥасымаш ончымашым
колхоз озанлыкым пэҥгы- пашаштакДорйал дэн Шэр- паньэ-влак эртарымаштат мэ соцобӓзатэльствыштым эртарымэ дэнэ пырльа, кажнэ комсомолэсын еоцобӓзадэмдымаштэ, социалист па- нур район-влак обласлан эн активнын полшымо дэнэ еэ- йӧршэш мондэныт.
еушто шурно лэктышым пытартыш вэрым налыт. ҥымашым ыштышаш вэрч, Йачэйкэ-влак поена ком- тэльствым кузэ илышыш
нӧлталмаштэ,
соцтаҥасы- Тыгак кылмаш куралмаш- ышкэ ӱмбакыжэ шуко кон- сомолэс-влакым тэргэн ню- пуртэн толмыжым, тэргэн
налаш кӱлэш. Щагал ку маш дэн ударничэствэ еэ- тат.
крэтнэ обазатэльствэ-вда- гымашышт укэ.
Тыгэ
кагаз
ӱмбалнэ
таҥаТыгэ соцобӓзатэльствым тыраш, шагал возкалаш,.
ҥымаш вэрым нальыч да
кым нальэ, Тугэ гынат, ты
налын шогат. Тыдым ончык- еымашлан кизытак муча- налмэ
обазатэльствэ-влак кагаз ӱмбалнэ эртараш ни шуко пашам ыштыман.
П. Ялипов.
тыдэ, нигузэат
ӧрдыжэш шым ыштыман. Ты ончы- кузэ илышыш пурэн шо- гузэат ок лий. Торйалраймаш кок дэкадыштэ, район- гат, поена йачэйкэ да ком
кодаш ок лий.
К омсомол — еоцта ҥа еы- лаеэ комсомол организацэ- сомолэс-влак ты шотышто
маш дэн ударничэствын ини- влаклан, социалист таҥасы- мом ыштэныт, райкомол нициатыржэ. Колсомолын тӱ- машын вийжым адакат кӱ- момат ок шинчэ.
ҥал пуымыж дэнак Совэт шып вэрыш шындыман. Ты
Вийгак калаеыман: ТорйУшэм мучко чыла пашазэ, ончымашым, кажнэ комео- ал районышто шуко йачэй- ВЛКСМ Рӱцӧ Комитэтын пунчалжэ
колхозник, шэмэр маееэ эн молэсын соцобӓзатэльствым кылаштэ ты обӓзатэльствэ
1. Комсомо'л члэн взнос погымо нэргэн улеай, кӱлэш, еэҥымаш мэтод- илышыш пуртэн толмым кагаз ӱмбаланак кодо, илышо
инструкцым
вашталтымэ дэнэ 1933 ийын 1
тэргымаш
дэнэ
да
агротэхлан шотлэн, соцтаҥасымаш
шыш пуртышаш вэрч ышт
экзамэн
эртарымэ
дэнэ
кэдэн ударничэствым илы
кучэдал. Тэвэ: *Пэлэдыш" еэнтӓбр гыч пашазэ, елужышо да етипэндий налшыш пурташ пижыч.Тугэ гы- лыштарэн колташ кӱлэш. комунысо йачэйкым налы- шэ тунэмшэ-комсомолэс-влак дэч члэн взнос окнат, калаеаш кӱлэш: колхо? Социалист таҥасымаш дэн на. Комун пашаштэ да озан еа погымашым ожнысо дэч изэмдэн, тыгэ пэҥйаллаштэсоцтаҥасымаш шу- ударничэствынполитик зна- -лык-политик кампаньэ-влак гыдэмдаш:
кыж годы м кагаз ӱмбалнэ чэньыжым колхозник, шэ- эртарымаштэ ты йачэйкын
100 тэҥгэ мартэ пашадарым налшэ-влак 20
гына эртаралтэш. Колхоз- мэр крэстйан-влак коклаш- нимогай пашажак ок кой.
ырым
тулат.
лаштэ йачэйкэ дэнэ йачэй- тэ кумдан умылтарэн, ну- Тыдэ вэлэ огыл, комсомокэ, адак поена комсомолэс- нын вийыштым йал озан- лэе-влак кэрэк могай па
101 тэҥ. гыч 150 тэҥгэ. мартэ— бОырым,
влак соцтаҥасымаш догово- лык пашаштэ эщэ куго еэ- шаштат йогыланэн ышты151
„ 200
п
„ —
1 тэҥэм.
рым ыштатат, тугаклийэш.
мышт дэнэ моло комунар201
я
*
250
„
„
—
1
т.
50 ыр.
ҥымашым
ыштышаш
вэрч
влак дэч эн шагал трудоТы договорым илышыш пур251
и
„
300
„
„
—
2 тэҥ.
дэньым нальыч. Комеомотэн, пашаштэ еэҥымашым мобилизатлыман.
300
„ 500
„
„ — 2 просэн.
лэе кокла гыч ик ударниКомсомолка Иванова Сэрафима
кат укэ. Сандэнак, кому- 500 тэҥгэ гыч кущкӧ налшэ-влак, пашадар гыч 3
нын чыла пашажат почэш просэным тулат.
нэргэн
кодын шӱдырна. Тэвэ, ку2. Колхозник, ышкэт озанлыкан да етипэнВЛНСМ М аробком бӱрон п унчалж э гыч
гыжанышлан киндэ пуыДий
налдымэ
тунэмшэ-комсомолэс-влак дэч члэн
П ионь»р пашам аклыдымыж дэн э Торйал |чнаш талукаш планым, ко
рай бӱро Д К О паша гыч •шылын куржмыжлан да му н тачыее кэчылан 61 про- взнос тӱлымӧ шот, ^тошто еэмынак—ВЛКСМ Рӱдб
О бком ол б ӱ р о дэч й одд э вэе пашаш шогалмыж- еэным вэлэ тэмэн. Тыгакак Комитэтын 1931 ийын, 30 апрэльыштэ лукмо инлан Иванова Сэрафнма йолташым ком сом ол радам кылмаш куралмаш планым етрукцыж почэш кодэш.
3. Вступитэльнэ, интэрнациональнэ да шэф
30 просэнлан гына тэмымэ.
гыч лукташ.
взнос
океа погымаш тугак Рӱдӧ Комитэтын 1931
Ш эрнур райкомоллан Иванова дэч комсомол Адак, кумышо квартал фянийын
Зп
апрэльысэ инстружсыж почэшак кодэш.
планым комун улыжат 50 1
билэтым погэн налаш— манын ш ӱдаш .
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт еэкрэтар— А. Косарьэв.
просэнлан вэлэ тэмэн.
В Л К С М О бком еэкрэтар— К. Орлнков.
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Социалист таҥасымашым адакат
кӱшыл вэрыш

Комсомолэс-влак дэч члэн
взнос океа погымо нэргэн

2

Рвэзэ Комунар

Силос оптымо планым 1 октӓбрлан 100% тэмаш!

ОНЧЫКЛЫК КӰКШУ ШУРНО ЛЭКТЫШ ВЭРЧ
ТЭНЭЙАК КУЧЭДАЛАШ

ОБЛАС РАДИО ПЭРЭКЛИЧКЭ ГЫЧ

от
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и

озанлыканыштэ 7,5 проеэн.
Вийгак калаеыман: чыла
районлаеэ комсомол
ор
ганизацэ-влак (путыракшым
Торйал, Шэрнур да МУГурэк) кылмаш куралмашым изэ пашалан шотлат,
огыт аклэ. Я вэт ончыклык
кӱкшӱ шурно лэктыш вэрч
кучдалмаштэ, тэнэйэ кылмаш курал кодымаш пэш
куго пайдам пуа. Тэвэ тыдым районлаеэ комсомол
организацэ-влак умлэн налын огытыл да колхоз, шэмэр маееым мобилизатлэн,
ты пашаш бойэвойлын пижын огытыл.
Ты паша аклыдымашлан
кизытак мучашым ыштыман. Колхозник, шэмэр крэ
стйан-влак коклаштэ кылмаш куралмашын пэш кӱлэшыжэ нэргэн массэ-умландарымаш
пашам кумдан
шараш кӱлэш. Тыдын дэнэ
нунын вийыштым мобилизатлэн, соцтаҥасымаш нэг ы
зэш планым ты кэчылаштак тӱрые тэмыман. Тыдлан
комсомол организацэ-влак
вуйын шогат.

бл
и

Ядак силос оптымо пашашкэ
агроном, »тэхниквлакымат
мобилизатлаш
кӱлэш. Поена район влакг
силос пашаш спэциалиствлакым ушэн огытыл. Ончыкыжым
ты
пашашкэ
спэциалист-влакымат шупшын шогаш кӱлэш. Силос
оптымаштэ еайлыкым пэш
чот эекэрыман. Шуко вэрэ
„силос опташ шудо укэ“
манын кийат. Тыдэ чыногыл. Парэҥгэ шудо, пушэҥгэ лышташ йатыр улыт
Нинэ
щудым
оптымын.
Ядак коканалан еолаш кушкын шушо шудымат еолэн
опташ лийэш.
Чыла
район - влаклан
ушыш налман: ВКП(б) Об
ком дэн Обик силослымо
планым пэрвой октӓбрлан
тӱрые тэмаш—манын пэҥгыдэ задачым шындыш^г.
Тыдэ задачым чыла районвлаклан чэелын шуктыман
м а н ы н Л ь в о в й о л та ш ышкэ мутшым кошартыш.

би

ТЫЛ.
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Радиопэрэкличкэ гыч раш
палэ лий. Силослымо пашаштэ эн вараш кодшо районлаштэ комсомол кизытат
кӱлэш сэмын огэш кучэдал.
— Мэмнан районысо ком
сомол, силос пашаштэ пэш
начар кучэдалыт, Поена йа
чэйкэ-влак ты кӱлэш пашам
огыт аклэ. Садланак Ма с к а н у р , С у х о р э ч , Ку к м а р и й йалсОвэТласэ кӧмеомол йачэйкэ -влак, эльэ
ик тонн еилоеымат оптэн
огытыл—-манын Торйал гыч
Торощин йолташ ойла.
— Силос пашам аклыдымэ-влаклан могай мэрым
ыштэн улыда? Манмэ йодышлан
Торощин
й.
нимогай вашмутымат пуэн
ыш кэрт.
Шэрнур.
Силослымо
планым 36 просэныш шуктымо. Силос Опташлан колхозлаеэ чыла комсомол йачэйкылан планым пуымо
ильэ. Тугэ гынат, Казанский
Б-Кльучинский йалсовэтлаеэ комсомолэс-влак силос
пашам огыт аклэ. Планым
лыкшэ
15-20
просэныш
шуктэныт.
М - Т у р^э к
райныштат,
поена
йалсовэт
колхозвлак силос вэрч начар кучэдалыт. Комсомолат кӱлэш
о м ы н полшэн огэш шого —

гыч
Силое, комеомолын шэфшэ улэш. Силос оптымо пашаштэ комсомоллан пэш
ударный кучэдалман. Ком
сомол вийым еайын мобилизатлэн мошташ кӱлэш.
Нунылан опэративнэ вуйлатымашым пуыман. Я вараш кодшо
районлаштэ
комсомол
вийӹм
кӱлэш
еэмын кучылт 1у{оштэн огы-

Облас мучко кылмаш куралмаш паша пэш начар
кайа. 25 еэнтӓбрлан планым
колхоз еэктырыштэ
55,4
просэн да ышкэт озанлыкан еэктырыштэ 36,2 проеэн
гына тэмымэ. Я вэт ВКП(б)
Обком пэш пэҥгыдэ ерокым
ончыктыш: ;30 еэнтӓбрлан
облае мучко кылмаш ку
ра лмаш планым
тӱрые
тэмаш шӱдыш. Тугэ гынат, тыдэ ончыктымо ероклан шукташ, район-влак уло
вийым пыштэн пижын огытыл. Ты пашаштэ тӱҥ киндан район-влаклан (Торйал,
Шэрнур, Турэк) эн ончыл
но лийшаш ■Чтодым, нуно
обласлан эн пытартыш- вэ
рым налыт. Тэвэ: Т о р й а л
районым налаш гын, кол
хоз еэктырыштэ кылмаш
куралмаш планым улыжат
19,5 проеэнлан да ышкэт
озанлыкан еэктырыштэ 3,1
просэнлан вэлэ тэмэн. Ш э р н у р—колхоз еэктырыштэ
22,3 проеэн да ышкэт озанлыканыштэ 9,3 просэн гына.
Т у р э к—колхоз еэктырышТэ 25,5 просэн да ышкэт

ал
ьн

Комсомол си
лос вэрч начар кучэдалэщ

Кылмаш куралмаштэ Торйал
комсомоллан намые!

Ышкэт озанлыкан еэктыры ш:—
уло вийым!

ци
он
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сэнтӓбрыштэ, район-манэш
ВКП(б)
райком
лаштэ силослымо да кыл- еэкрэтар Р у д а к о в йолташ.
маш куралмэ паша кузэ Тэвэ „ М о л о т о в “, „Комукаймэ наргэн облас радио- нар“ колхозысо комсомол
пэрэкличкэ лийэ. Пэрэклич- йачэйкэ-влак альэ мартэнат
кыш Морко, Оршанкэ, Звэ- ик тонн еилоеым
оптэн
нигов, Курык-Марий, Шэр огытыл.
нур да Торйал район-влак
Радиопэрэкличкыштэ лийушнэныт.
шэ чыла район-влак силос
Обласыштына силослымо оптымо планым пэрвой окпаша пэш чот начар кайа. тӓбрлан тӱрые тэмаш му25 сэнтӓбрлан план улыжат тым пуышт.
45 просэн вэлэ тэмын. Ты
пашаштэ Марий-Турэк, Па- Маробик вуйлатышэ
раньга, Шэрнур, адак ТорЛьвов йолташын
йал район-влак эн вараш
кошартыш мутшо
кодын шӱдырнат.
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25 га олмэш, пэл
га вэлэ
„ О н ч ы л “ колхоз (Краснойар^йалсовэт, Звэнигов
р-н) кылмаш куралмэ па
шам нигунарак ок аклэ. Па
су паша шукэртак пытэн
гынат, колхоз альат ты
куралмашкэ
уло вийым
пыштэн пижын огыл. Колхозлан чылажэ 25 гам куралаш кӱдэш гын, кизыт
мартэ пэл гам гына куралмэ,
Ты колхозыштокомсомол
групро уло. Тугэ гынат,
колсомолэс-влак кохозниквлакым моблиза^глэн, кылмаш куралмашым жапыштыжэ,образцово эртарышаш
вэрч огыт кучэдал. Тыдэ^
вэт, комсомол группылан
кизыт тӱҥ паша.
Ты пашаштзсамотьоклан
ӱшанымым комсомол группыланруалынак кудалтыман
Колхозник-влакым
моблизатлымэ дэнэ бойэзойлын
пижын, ты цашам кизытак
образцово ыштэн пытарыман.
МИЙЫШЭ.

100 просэн
„Марий“^ колхоз (Кӱшнур
йалсовэт, Йошкар-ола р-н)
кугыжанышлан киндэ пуышаш талукаш планым 10
еэнтӓбрлан 100 просэн тэмыш. Уржам—56 еэнтньэрым, шӱльым—59,36 еэтньэрым, парэҥгым —22 еэнтньэрым пуымо.
Я. М. Вазников

еэмын шындымэ огыл. Сандэнак вэт, шуко крэстйанвлак ты куралма гыч йӧршэш отказатьлат.
Тыдэ нимолан йӧрдымӧ
паша. Комсомол йачэйкэвлаклан шэмэр крэстйанвлак коклаштэ маееэ - умландарымаш пашам кизытак вийаҥдэн колташ пижман. Пашашкэ сацтаҥасымашым пуртэн, кылмаш куралмаш планым ты 2—3
кэчылаштак тэмаш кӱлэш.
Тыдлан ышкэт озанлыкан
еэктырыш уло вийым пыштыман.
Пиштэр

.Чолга“ колхоз (Морко р-н
вольыклан кургым йамдыл ы ш аш вэрч чот кучэдалэш. Кизыт 15 тонно еилоеым качэствэннэ оптымо.
Ломбэр.

ойжым оилаш тӱҥалмэ годым, комсомол активлан эн
ончычак тыдым шижтарыш,
—кушкын шогышо рвэзэвлакым комунизмлан
туныктымаш, лэнин комсомо11
дэн 21
еэнтӓбрыштэрвэзэ коклаштэ могань па лын рӱдӧ пашажэ улэш,
Крайком еэкрэтар Жданов ша ышталтэш; вуйлатымэ маньэ. Ты паша кажнэ ком
йолташ- дэнэ Горький олаш- пашам кузэ шындымэ; ком сомол члэн ӱмбак, комсо
тэ комсомол пашам вуйла- сомол пашайэҥым йамды- мол организацын ӱлыл йытышэ активын ваш лийын лымаштэ да нуным кушты- жыҥжэ ӱмбак, социализм
мутланымашыжэ ышталтын. маштэ мом ыштымэ; акти- ыштымЭ пашаштэ пэш куКрай
парторганизацын вын илыш рэжимжэ моганьэ атлэ лийшашлыкым, орга*
социализм ыштымэ пашаш- —тунэмаш кунар жап пыта. низатыр лийшашлыкым пытэ комсомол организацэ пэш физкультур, заеэданьэ нэр- шта.
Жданов йолташ адак тычот, куатлын полшэн шо- гэн да монь; комсомол ак
дымат
пэш раш ончыктыш.
гышо лийжэ манын, ты ак тив еылнэ мутан литэратуШуко
ойлымо
да пунчалтив паша ыштымым молэм- рым лудэш мо да мом лумутым лукмо дэнэ шуко
дыш аш нэргэн Жданов йол- дэш?
Ойлышо йолташ-влакым комсомол организацын паташ дэч йатыр йодыштын.
Комсомол паша шотышто копышт налмэкэ Жданов шажэ кэлшэн ок тол, маньэ.
Жданов йолташ пэшак ку- йолташ адак ик кана мут- Пэрвой ончалмаш гыч изыго интэрэсым ончыктыщ. ланымашым эртараш ойым ла койшо тыгыдэ пашам
шэкланымаш укэ, нО тугэ
Ты ^комсомол пашан тӱр- пуыш.
гынат,
нуно еоциализмым
21
Сэнтӓбрыштэ
адак
ик
лӧ лончыжымат йодо. Пэркэчын
ыштымэ пашаштэ
вой мутланымаш
годым мутланымаш эртаралтэ.
куго
вэрым
налын шогат.
комсомол активлан тыгай Ж данов йолташ активын
—Мый
лӱмынак
тыгыдэ
йодмашым ыштыш: Молан йодмыжлан вашмутым пупашаш
шогалын
ончыктэм.
рл а комсомол организацэ ышат, комсомолын эн кӱТэ ышкат шинчэда вэт, тыпашажэ гыдэ гыч шолдыра лийын
гыч ала мыньар тӱжэм рвэ- лэш ыштышаш
зэ лэктын кайэн; комсомо- нэргэн пэш раш ончыкгыш. кэртэш,—манын ойла Ж да
Ж д а н о в йолташ ышкэ нов йолташ. Тыдын годылышто шогыдымо пашазэ

мак адак тэвэ мом оилаш
вэрэштэш,—тыгыдэ пашам
ончымаш комсомолын эн
начар вэржэ улэш. Я вэт
кажнэ комсомолэслан, кажнэ участкыштэ, кушто лиймэ кажнэ вэрэ ойыртэмышын койын шогыман. Тыдлан кыртмэн ыштышэ, активнэ, ончыл йэҥ лийашыжэ кӱлэш.
Комсомолэс-влакын обшэжитьыштэ илымыжэ гыч
прймэрым налын, раш ончыктэн пуэн, Ж д а н о в йолташ—тыгыдэ пашам ончыдэ ок
лий'—манын ончыкта.
—Тэвэ молан тачэ адакат
ик Кана Сталин йолташын
„шагалрак ойлыштса, шукырак ыштыза, вара тэндан пашадат лийэш ак“
манын ойлымыжо пэш чын
улэш манын, Жданов йолташ ойла.
Умбакшэ Жданов й. комеомолын фабрик дэн заводышто ыштымыж нэргэн
ойла. Тудо
комсомолын
кыртмэн пижмашыжэ укэ,
манэш. Бор районышто портышкэм фабрикыштэ комео-

молын нымогаи пашажат
ок кой. Ты фабрикыштэ
уДарнэ паша укэ. Тэхминимум, политик тунэммаш,ком
сомол погынымаш, клуб,
лудмо пррт, школ, епортплошадкэ укэ. Но тыштэ
партий дэн комсомол йачэйкэ уло. Тыштэ планым
огыт тэмэ, брак, етанок-влак
пэшак чӱчкыдын [пудыргылыт.
Умбакыжэ Жданов йолтаиикомсомолын йалыштэ
ыштышаш пашажэ нэргэн
ончыкта. Кизыт ындэ йытыным погэн пытарымэк, йамдылымаш планым шуктымэк, конкрэтнэ пашалан пижаш кӱлэш. Ты пашатыгай
улэш: шурно дэн страхо
вой вундым оптэн шукташ,
тарманым ачалаш, запас
ужашым йамдылаш, колхозышто паша организатлымым ончэн налаш, ыштэн
лукмо нормым угыч ончаш,
колхоз-влакын ышкэ кӧргэшышт оппортунист корно
дэнэ шыҥымыштым пытараш Ж д а н о в йолташ тунэммэ пашамат пэш раш
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Я р б а н йалсовэт кӧргыштӧ (иошкар-Ола р-н) ышкэт
озанлыклан
еэктырыштэ
кылмаш куралмэ пашам
альэ мартэ тӱҥалмэ огыл.
8 йал гыч ик йалат ик га
мпӓндымат куралын огытыл
Йалсовэт да комсомол йачэйкэ-влак ышкэт озанлыкан
еэктырыштэ ты пашам вийаҥдэн колтышашым нигунарак огыт аклэ. Шэмэр
крэетйан - влак
коклаштэ
кылмаш куралмашын кӱлэшыж нэргэн массэ-умыландарымаш
пашам
кӱлэш

ВКП(б) КРАЙКОМ СЭКРЭТАР
Ж ДАНОВ ЙОЛТАШЫН КОМСОМОЛ
АКТИВ ДЭНЭ МУТЛАНЫМЫЖЭ

15 тонн еилоена
лийэш

Рвэзэ Комунар

3

Бӱрократ, чиновник-влаклан
пэнтыдэ отпорым!
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Финансэ фронт гыч
Кизытак куго
пэрэлом кӱлэш

Шолэҥэрлинэйнэ пунктысо вуйдымо
пашам кизытак пытараш

ОРЩАНКЭ комсомол
ОБӒЗАТЭЛЬСТВЫМ ЫШ ШУКТО
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„Кожэрский“ КОЛХОЗ дэн
(Лӱмкор дэч)
Кожла-сола йалысэ ышкэт
Орщанкэ
район
3-шо штым огыт ончыкто.
крэст йан-^л ак (Роҥго йал(Лӱмкор дэч)
Тыгак, Т у р ш о йалсовэт
совэт,
Йошкар-Ола р-н) квартал Финпланым 15 сэнШолэҥэр кӱртньӧ корно склад гыч да вэс складыш 3-шо квартал финплан тэ- тӓбрлан тӱрыс тэмэн шукчытыдымэ
почэш шӱдырна,
стансэ пэлэнсэ
линьэйнэ лӱмын онталэн коштыктэн. мымаштэ чыташ лийдьщын таш ышкэ ӱмбакыжэ обӓ
чыла
районым
вожылтара
пунктышто ^Звэнигов р-н) Тыгакак, Морко районысо намысын почэш кодын шӱ- затэльствым нальэ.
Жап ты мартэ финпланым 43,3
паша нимолан йӧрдымын шэмэр крэстйан-влакак Спи дырнат. „Кожэрский" кол эртыш. 25 сэнтабрлан финК., хоз, подпискэ ыштымэ по- планым 83,5 прос. вэлэ тэ- прое. вэл^ тэмэн. Ты йал-'
кайа. Киндэ кондышо-влак ридонов Й., Иванов
еовэтыштэ 3 комсомол йадэч да вагонышко висэн Сэргэйэв Й., ик кэчэ чэрэ- чэш, зайомлан
оксажым мымэ. Оршанкэ район сро чэйкэ уло гынат, нуно ты,
опташ улыжат кум виса вэ- тым вучэн кийэныт.
альэ мартэ 60 просэным кым кучэн ыш кэрт. Фин- пашашкэ ушнэн огытыл.
Тыгай ситыдымаш паша- вэлэ тӱлэн.
лэ. Ик висажын лӱмжӧ гыИал озанлык планым кӱрльӧ. Тыжэчын Йужа йалсовэтат планым
на, 13 сэнтӓбрыштак пу- влакым, склад вуйлатышэ налогым—95 просэи, стра палэ: Оршанкэ районысо
55,5 прое. вэлэ тэмэн.
дыргэн гынат, альат олмык- Романовлан эрэак пытара- ховкой—91 просэн. сауюбло- комсомол организацэ финЯдак К у г э ҥ э р йалео*
тэн огытыл. Кизыт сай ви шыжэ кӱлэш гынат, тудо жэньэ—72,7 просэн.
план вэрч кӱлын ыш кучэ- тым налына гын, йалсовэт
са кокыт вэлэ. Ты кок ви огэшат шоналтэ.
Тыгакак, Кожла-сола йа- даЛ. Иатыр комсомол йа вуйлатышэ
П экшиковын
Линьэйный
пунктышто
сам ик склад гыч да вэс
чэйкэ-влак, массэ пашам вуйдымо пашажланак кӧра
лысэ
ышкэт
озанлыкан
шэСкладыш коштыктат. Тыдэ нымогай вуй шиймаш бӱро
вийаҥдымэ олмэш, финанноштыктымо жапыштэ пэш (бӱро жалоба) укэ. Эсогыл мэр крэстиан-влакат, фин- | сэ пашам самотьоклан ку- финплан тэмымаш кӱрылкуго чэрэт лийэш. Киндэ вуй шиймаш кынагамат от план тэмышашым огыт а к -'дэлтышт. Тэвэ факт дэнэ тын. Тэвэ ты йалсовэт кӧргыштӧ поена колхоз-влакым
шупшыктышо колхозник да му.
лэ. Яльэ мартэ зайомлан •ончыктэна: П у й а л й а л - налаш гын, чыташ лийдыМассэ-политик умланда- оксам 50 гнэосэным вэлэ с о в э т финпланым эрэ кӱрышкэт крэстйан-влак киндэ
мын намые тӱеым ончыктэн
йастарашлан чэрэтым ву- рымаш паша чӱчалтыш укэ.
и * ПА
лын шога. Тачэ кэчылан ты шогат. „ Р а б о ч и й “ колхоз
чэн, жапым эртарэн шогат. Шолэҥэр станцыштэ комсо тулэныт. Н а л о г - 90 просэн: Йалсовэтыштэ 3.шо ква^.
Тэвэ Морко районысо „Пу- мол йачэйкэ уло. Тугэ гы- страховко 90 просэн, с ам о -'Тал финплан 63 прос., за- йал озанлык налогым 31
океам—
м ы р м колхоз члэн - влак нат, линьэйный пунктышто бложэньэ—75 просэн гына. | йом—2,3 прос. вэлэ тэмын. прое., етраховко
1,60
прое,
еамообложэньэ—
(ныл ула дэнэ) 17 сэнтӓб- улшо ситыдымаш паша-влаФинплан тэмымаштэ ты Тэвэ „Ф р у н з э “ колхозысо
рыштэ 8 шагат чэрэтым кым пытараш нымонарат почэш кодмашым кизытак комс?м°л йачэйкэ финплан 2, 84 прое., зайомлан—44
прое. вэлэ тэмэн. „У "корвучэн шогэныт. Ты колхоз- огэш кучэдал.
и
вэрчиоршын огэш кучэдал^ но“ колхоз етраховко дэн
М оча:
Тыгай койшым
чыташ пытарыман^ Комсомол и а ->йанчэйк^ сэкрэтар У
ник-влакын имньыштланпукшаш кургышгат пытэнильэ. огэш лий. Звэнигов РКИ-лан чэикэ дэн йалсовэтлан мае- л о в т ы пашашкэ комсомо- еамообложэньэ океам ик
ырымат тӱлэн огыл, а йалВэс факт: Нэмыч-сола йа- кизытак тэргэн налман. Кон- еэ пашам
еай шындымэ лэе-влакым
мобилизатлэн озанлыкналоглан- 10, 8прос.
лысэ ышкэт крэстйан Пав крэтнэ титаканлан пэҥгыдэ дэнэ соцтаҥасымаш нэгы- огыл, погынымӓшымат ок
тӱлэн.
„Иошкар
лов Кр. (Морко р-н) 17 сэн- мэрым ыштэн, линьэйный ээш, квартал планым т ӹ -! ы ш ” ’ ПУйап йалсовэт муч- вэлэ
Э
ҥ
э
р
“
колхозат
йал озантӓбрыштэ киндэ йабгараш- пунктышто улшо ситыды—
' ко лык
21 комсомолэс
улыт.
Ну-вэлэ
налогым
32
прое.
лан чэрэтым ик кэчэ вучэн маш-впакым вожшыгэ пы- кэчылаштак тэмэн шукташ но финплан вэрч кучэдалтӱлэн, етраховко дэн еамокулэш.
| аш огытат шоналтэ. Йалкийэн. Склад вуйлатышэ тарыман.
обложэньэ
океам тӱлаш
С. Кавырльа.
Романов,
Пазловым ик
Бурин И. \ еовэт мучко 4 финбойэц вэ- эшэ „шона“ вэлэ.
|л э уло, нуныжат пашам Руйа еола йалсовэтыштат
Йошкар-Ола
линэйнэ
пунктыштат
нимо
шот
укэ
!огь,т ышр- Викак калаеы- паша еай огыл. Ш-шо квар
д
! ман, ны иалеовэт, ны ком- тал финплан 59,4 прое. вэлэ
Й о ш к а р -О ла линэйный
Варажым киндэ прини ша-влакым пытараш нигэат
фи- тэмын.
пунктышто вуйдымо пашам маймаштэ паша пэш начар огыт тыршэ. Тыдым загот еомол иачэикэ-влак
Ты йалсовэтыштэ канди
кизытат пытарэн огытыл. кайа. Чыла екладыштэ ик пункт вуйлатышэ В а г а с - 1нансэ паШам кУлэшлан шотТошто склад-влакым олмык- гай еай шурным огыт нал. л о в с к и й
кажнэ кэчын *лэн огытыл. Садланак вэт дат группо, йатыр комсо
шӱкшаканым ужын коштэш гынат, нимо- *„К а л и н и н“ колхоз
тымо огыл. Тэвэ утиль базэ Йунсо вэрэ
ты мол йачэйкэ, культур вий
склад кӱвар шӱтлылын ны- налыт, факт: 3-4 номыран гай мэрым ыштэн огыл.
I мартэ зайомлан ик кумыр- улыт гынат, финплан вэрч
кучэдалаш шонӓлтэн огытэн. Ты рож гыч шурно екладыштэ шурнын качэеТыгай еитыдымаш
пашам "
"ош а *ымат ТуЛЭН огыл , а план тыл. Садланак вэт йатыр
лырчэ-влак эрэак кӱвар йӱ- твыжым кӱлэш еэмын огыт влак нэргэн, облае газэт-;
\
деакэ йогат. Тыддэч поена, тэргэ. Тыштэ утларакшым елак йатыр кычкырышт. 1П0ЧЭШ ^ 00 тэнтэ погаш колхоз финпланым огыт
склад йыржэ 'Чыла шӱк гы- ышкэт крэстйан-вкак шӱк- Тугэ гынат, альат к ӱ л э ш ^ к ӱ л э ш . Иалозанлык нало- тэмэ. Тэвэ “1 май“ колхоз
на. Тугэ гынат нигэат шӱ- шакан шурным пуат. Ты пэрэломым ыштэн огытыл.?гымат тэмаш ок тыршэ. финпланым улыжат 15 прое.
кым эрыкташ огыт шоно. екладыштэ виса ок еитэ. Заготпунктысо комсомол йа- 7 Ь1 колхозышто комсомол
Кӱвар йӱмак шурно пырчэ Ончычын 3 виса улмаш гын, чэйкэ дэнэ РКИ ын линэй- *йачэйкэ уло, тушто 8 ком- вэлэ тэмэн, а “Вторая Пяти
л етка“ колхоз пыкшэ 20
йогэн локтылалтмым склад кизыт пашам ик виса вэлэ нэ пунктысо вуи шиимэ.
,
вуйлатышэ М и х э й э в пэш ышта. Садлан пэш куго бӱрожлан ты еитыдымаш - 1С0М0ЛЭС УЛЬ1Т* н0 НУН0 Фи" просэныш шуктэн.
р а ш пала гынат, нымогай чэрэт лийын шога. Тэвэ ты влакым тэргэн налын, кизы -, нанеэ цашам парньа кокла
Районлан прймэрым онончыктымо еитыдымаш па- так мэрым ыштыман. П. И .' гыч ончат, комсомол тӱеы- чыктэн шогышо йалсовэтат
мэрым огэш ыштэ.
уло. Тэвэ Орловко, Краснорэчкэ,
Вэликополь йалеорвэзэ-влакым
туныкташ
кӱУлыжат... 27 просэн вэлэ.
•ончыктэн пуыш.
вэт-влак финпланым ерокПашаштэ
лывыргылык, лэш. Ты пашам тэ о даы ш Убрэн йалпон Льӱлпан жат 27 просэнлан вэлэ тэмышылан 100 прое. утла тэпиеылык, кыртмэн ышты- тэ гын, еамокритикым ода отдэлэньыжэ (Оршанкэ р-н) мэ.
ш аш лы к нэргэн
ойлымо шарэ гын, паша дэн вуйла- 3-шо квартал финплӓн тэмыТыгэ план тэмымашым мышт. Тэвэ нинэ йалсовэтеодым, Жданов йолташ ты тымаштэ улшо титак вашта- машым йӧршэш еамотьок нимо еэмынак чыташ ок влак чын большэвикла финшотышто титак-влакым он- рэш вийын кучэдалаш ода корныш кудалтэн. Йалпо ЛиЙ!. Тыдлан кизытак муча- план ВЭрЧ кучэдальыч. Ни
чыктэн пуа. Пашаштэ раш тӱҥал гын, паша ончык ок
__
вуйлатышэ
Осокин
дэн шым ышташ кӱлэш. Ч лэн}
.ыштымаш укэ да вуйлаты- кай.
влак коклаштэ умылтармаш | НЬ1Н ^эч кажнэ почэш к
Цэхыштэ,
колхозышто, прикашчик Кудрӓвцэв ты пашам вийаҥдэн, пай о к е а , шо йалсовэтлан прймэрым
иаш тэ орадылык еиетэм, тышколышто
кажнэ
комсомол пашам нигунарак огытаклэ, погымо планым мутланыдэ^налман.
т ай еитыдымашым ышта.
йачэйкэ
ышкэ
пашаштыжэ,
Ш укы ж о Ышко пашаштыопортунистла ончат. Паи ты кэчылаштэ тэмыман.
} Оршанкэ районыео комжэ бӱрократ, чинуш койы- уым, пиеын ыштымым да океа погымо планым улыН.
Король.
| еомол организацылан к изышым койэш. Тэвэ Свэрдлов у йӧным ончыктыжо. Ыш[такуловийым пыштэн фирайком сэкрэтар Луговско- кэнжын вуйлатымаш ончылАГРОЗАЧОТ ЭРТЫШ
V ! нансэ фронтышто прорывым
йын да Богуелавскийын па- но да партий оргӓнизацэ он■4
н> Ш_шо квартал
К у ж м а р и й йалсовэтыш- влаклан имньым кузэ. ончы-; ы
шаштат ты нэргэнак ойлат. чылнотэвэтыдэмэмнан ышшаш
нэргэн
правилым
в
о
-"
0“
0^
г
тэ
(Оршанкэ
р-н)
агрозачот
ытмына,
тыдэ
мэмнан
вуйлаНуно засэданьылан лийын
финпланым
ты
кэчылаштак
зэн
еакымэ.
Ик
вэрэ
комйачэйкыш мийэн
кэртын тЫмэ почэш ыштымэ паша- пашам ик шот дэнэ марӱй- тӱрые тэмыман.
на лийын да тудо чыла па- дан эртарышт. Тыдэ пашаш постым (искуствэннэ
огытыл.
аҥдышым
шинчаш
да
т.
м.
К. С. Малышэв
“К
ӱ
ш
ну
р",Т
ӱ
ҥ^а
л
т
ы
ш
“,
шазын
пашашкыжэ
еавырЖданов йолташ тыгэ ойнаста
дэнат
ышталтэш)
ышла:—90 прое. кагаз еэры- ныш манын кэртшэ. Тыдым „ Й о ш к а р к э ч э “ колхотымэ.
И в а н о в , Г. С.
машдам кудалтэда гын, ӱл- ыштэн шуктышашлан вуй- зыео комсомол йачэйкэ влак Р э д а к ц э дэч: Ты пашам Молыланат
тыгэ
латымэ
йӧным
йӧршэш йывыртэн ушнышт. Мгроно йачэйкым кӧргыж гычак вашталташ кӱлэш. Комсо
колхоз, йаллаштэ •еоцтаҥаыштыман
палэн налыда гын, тушко мол организацылан да вуй- зачот пашаш комсомолыш- еымаш договорым тэргымэ
„Кожэрский“
колхоз
мийэн коштыда гын, па- латымашлан кажнэ кэчын, то шогыдымо рвэзэ-влакы- паша дэнэ кэлыштарэн огыт
колто.
Тыдэ
факт
ышкэнан
(Йошкар-ола
р-н)
кугыжашаштышт полшаш тӱҥалы- кажнэ раш пашаштэ комсо мат шупшмо. Ик манаш лӱмкорын етатьйа гычшэ
еамокритикым
нышлан 1,020 килограм эн
да гын, тыдым кэчын ыш- мол дэн п ӓ ш а зэ-да колхоз агрозачот,
раш койэш. Соцтаҥас па еай парэҥгым пуыш. План
кумдан
шарымэ
нэгызэщ
рвэзэ
влӓкым
социализм
тэда гын, мэмнан комсомол
шам тэргымашкэ
ушнэн,
актив дэнэ курыкымат еӱ- ыштымашкэ ушэн шогыман. эртаралтэ. Ты паша дэнэ агрозачот
пашамат
еоц- тӱрые тэмын. Моло колхозпырльа
нинэ
йачэйкылаш
Жданов йолташын ойлэн
мыраш лийэш, пашан эн
ланат тыгак ыштыман.
таҥасымаш
тэргымэ
паша
еай тӱеыжым
ончыкташ пытарымэкшэ кужын еовым агротэхник тунэммэ кружо- дэнэ кэлыштарэн колтыман.
Бурин, И. Т.
кым почмо. Адак коньухлийэш. Пашазэ дэн колхоз кырымаш лийэ.

Рвэзэ Комунар
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ЙЫТЫН— КОМСОМОЛЫН ШЭФШЭ Ликбэз пашам еай
ваш лийман.

и

Сар ваш тарэш кучэдалмэ т ӱн ьам б ал комитэтым еайлы мэ
22—24 еэнтӓбрыштэ Па влакын шӱмэшышт Украин
риж олаш (Франций) еар колхозницэ Б у д н и ч э н к о
ваштарэш ыштымэ тӱньам- йолташын
кутырымыжо
балеэ рвэзэ-влакын конгрэ- пэш пэрнэн Кутыраш лэкмыж
еышт (погынымашышт) эрта годым кужын копам кырэн
ралтэ. Ты погынымашэш ваш лийныт. Б у д н и ч э нрвэзэ-влакын илышышт нэр- к о йолташ ышкэ колхозгэн5, Совэт дэлэгацэ вуйла- шым организатлымэ да шатышэ В Л К С М Р ӱ д ӧ К о  рымэ, адак пашаштэ улшо
ми т э т сэкрэтар К о е а р ь - нэлылык паша лугычак колэ в йолташ докладым ыш- хозник-влакын „еэҥымышт
тэн. К о с а р ь э в йолташым нэргэн погынымашлан ойтрэбун^ш лэкмыж годым, лэн пуэн. Доклад да вые-кужын еовым кырэн да ин туплэний почэш Гэрманьтэрнационлым
мурэн ваш ыштэ пашазэ-влакым фалийыныт. К о с а р ь э в йол- шист-влакын прэслэдованьЛудмо пӧрт вуй- ташын доклад почэш, Ис- ышт да Торглэрлан, Димилатышым
пуза! паний, Бэльгий, Италии, тровлан, Поповлан да ТанэвМустай йалыштэ, (тудо Франций, Латвий, Швэй- лан провокацион суд ыш>.
йалсовэт, Шэрнур р-н) луд- царий, да Явстрий пашазэ тымэ ваштарэш сй'эзд рэзомо порт уло. Но тугэ гы- рвэзэ прэдставитэль - влак льӱцым приниматлэн. С ар
нат шукэрсэк лудмо пор-1КУТЫРЭ^Ь1Т- Нуно чыланат да фашизм ваштарэш кучэтын вуйлатышыжэ укэдэн Совэт Ушэмым, чыла капи- далаш тӱнвамбал рвэзэ коСй“эпэтырмаштэ шинча.
талиет эллаеэ пашазэ-рвэзэ- митэтым еайлымэ.
здыштэ—1092
дэлэгат,
тувлаклан
рэвольуцо
вэрч
Шэрнур РОНО-лан кизытак лудмо иӧрт вуйлаты- кучэдалаш корным ончык- вэч 387 комсомолэс, 553
тышо да пролэтариатлан комсомолышто шогыды мо
шым колтыман.
еэҥаш йӧным ончыктэн шо- да 111 социалист еойуз
Йупров.
гышо улэш манын, куты- (кэлшышэ)-члэн рвэзэ-влак
рэныт. Сй'эздыштэ улшо- лийыныт.
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Йошкар-Ола райкомол, „Карл
Маркс“ йачэйкым
КОМСОМОЛ в и и ы м —
палэт?
ЧОДРА ПАШАШКЭ „Карл Маркс“
колхозысо

комсомол йачэйкын (КугоЧигаш йалсовэт, ЙошкарОла р-н) чыла пашажэ шулэн. Озанлык политик кампаньэ - влак
эртарымаштэ
йачэйкын нимогай пашажат
ок кой. Комсомолэс-влакым
колхоз
пашан рэшайшэ
участкылашкыжэ пэҥгыдэмдымэогыл. Йачэйкэ погынымаш йӧршэш лиймаш укэ.
Комсомолэс-влак дэч члэн
взносым 5 —6 тылызэ годеэк погымо огыл. Иачэйкыштэ м а р к с -л э н и н
т^9 рий
тунэммаш кэҥэж гоч ик ка
нат ыш лий. „Рвэзэ Комунар“, моло тӱрлӧ газэт-влакӓм
ик комсомолэсат ок
нал.
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4-шэ кварталыштэ чодра йамдылымэ планым утыждэнэ тэдон, 3-шо кварталыеэ кӱрылтышым нытараш

Сар ваштарэш ыштымэ тӱньамбалсэ
рвэзэ-влакын конгрэсышт пэтырныш

ек

укэ, лэктын огьпыл да монь
вэлэ—манын кутырат. Тыгай кулак муро ваштарэш
уло вий дэнэ кучэдалман.
Ик килограм йытынымат
шӱктэн да йомдарэн кодыманогыл.Иытыным оролымо
да
качэствэннэ ыштымэ
вэрч комсомол поход эртарымаш, кизыт кажнэ райо
нын, йачэйкын да комсо
молэс-влакын тӱҥ ыштышаш пашашт лийман. Ик
га йытынымат кӱрдэ да начар кӱрын эртарман огыл.
Ты кэчылаштак кӱрын пытараш да тунамак вӱдыш
чыкыман. Кӱрмӧ да вӱдыш
чыкымэ йытыным, качэетвэ
вэрч да шолыштма дэч оро*
лаш, пэҥгыдэ ударник-кокла гыч оролым шогалтыман. Тыдын дэнэ пырльа
комсомолэс-влаклан колхоз
ник дэ шэмэр крэетйан
коклаштэ массэ-умландарымаш пашам вийаҥдэн, кугыжанышлан йытыннӧшмӧ
пушаш планым 1 октӓбрлан 100 просэн тэмышаш
вэрч кучэдалман.
- Кажнэ район, йачэйкэ да
комсомолэс-влаклан,шэфыш
налмынам практик паша
дэнэ ончыктыман.

от

Йытын пашам жапыштыжэ даобразцовоэртараш
комсомол организацэ шэфыш налын. Кизыт ты шэфыш налмынам район организацэ - влак мондэныт.
Обласыштына
йытыным
кӱрмаш да вӱдыш шӱйаш
чыкымаш, чытыдымэ начар кайа.
25 сэнтӓбрлан план почэш—56,4 просэн гына йытыным кӱрмӧ да ты кӱрмӧ йытыным 82,9 просэн
вӱдыш чыкымэ. Яльэ— 43,6
просэн йытын пасушто кӱрдэ, пырчыжэ йогэн шога.
Торйал районышто 70,7%
Шэрнур
р-нышто—50,9%
М. - Турэк
районышто—
47,7% йытын кӱрмӧ огыл.
Лач Курык-Марий дэн Звэнигов район-влак гына 100
просэн кӱрыныт.
Ты ончыктымо сипр-влак
облас комсомол организацым намыслат. Почэш кодшо район-влак шэфыш налмэ обӓзатэльствыштым мут
дэн да кагазэш возэнтэмат.
Конкрэтнэ вуйлатымаш да
йачэйкэ - влаклан практик
полыш пуымаш укэ. Сандэнак шукшо район организац-влак нимогай факт
дэч поена йытын кӱраш

Арбан йалсовэт, (ЙошкарОла р-н) ликбэз пашам йӧршэш мондэн. Ышкэ йалеэвэт кӧргыштӧ кунарэ тунЗмдымэ дэн шагал тунэмшэ уло, ок шинчэ. Йалсовэт
кӧргыштӧ 3 комсомол йачэйкэ улогынат, ик йачэйкыжат ликбэз пашалан ок йамдылалт. Тыгак лудмо пӧрт
пэлэн улшо ОДН ушэмат
/ташам ок ыштэ.
Комсомол йа^эйкылан ликбэз пашам йол ӱмбак шогалтэн, тунэмдымэ дэнэ ша
гал тунэмшым каждэ комеомолэелан туныкташ пижман.
>
Пиштэрский.
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Йытын вэрч кучэдалмашым рӱдӧ вэрыш!

Капиталист эллаштэ

Парламэнт йӱлалтымылан
комунист-влакым титаклымаш
еӱмырлыш
Фашист-влак еудым кӱрлаш йӧным кычалыт
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Титаклӓлтшэ
Торглэр \ пуро. Вэс кугыжаныеэ га"
Кумышо кварталыштэ чо- чэикэ да лэстранхоз-влак
луктын*.
Димитров, Попов да Танэв зэт-влак тӱжвак
дра йамдылымаш пашам мэ, чодра пацшш пашазэ вийкомунист - влакын фашист шалатышт.
большэвикла эртарэн ыжна ым организованно
погэн
Тыдын дэнэ пырльа ф аш 
суд ончылан ончыктыМышт,
мошто. Ты пашашкэ уло еитарышаш вэрч ышт кучэпарламэнт
йӱлалтымым— ист суд у тактикым ыштыш*
вийым пыштэн, пашазэ вий- дал. Сандэнак кажнэ лэешужэн.'
Гэрман компартий вашта- Ван—дэр—Льуббэ
ым еитышын погэн, пашаш- транхозын 300—500
йэҥ
рэш ыштымэ фашист прово- илымым чарныш да таза'
тэ соцтаҥасымаш дэн удар- пашазэ вий квартал мучко
кацым мучаш шумэш ш ала лыкшэ ик марда манын ганичэствым вийаҥдэн план ыш еитэ. Тылэч поена, улты шт. Фашист-влак ышкэ- зэтлаш лӱмын увэртарышт.
тэмышаш вэрч начар кучэ- шо пашазэ-влакыштынат
ныштын титакыштым тӱж- Тыддэч вара Ван-дэр—Льудалмэ. Сандэнак вэт, Мар- илышыштым еайэмдэн, нувак лэкмым ужын тӱрлӧ ббэ дэч йодыш тӱҥальэ^
транлэеын еводкӹжо почэш нын коклаштэ культмассэ
йӧным кычальыч. Ван—дэр тудым йодыштмо годым,
чодра йамдылымэ квартал пашам вийаҥдымэ дэнэ еоц—Льуббэ шужымымувэрТа- ышкэнжым
пэш
палпланым 20 еэнтӓбрлан 42,3 таҥасымаш дэн ударнирэн — манын
кутырма- дыртышан ончыктэн, Ванпросэн вэлэ тэмымэ, шуп- чэствым кумдан шарэн, па
шым шарышт. Тыдын дэнэ
дэр-Льуббэ шуко йодмашшыктымо—56,5 просэн гы- шам пиеын да еайын ышфашист-влак суд
пашам
тымаш лийын огыл. Ты
на.
кӱрлаш тӧчэныт. Ты мош- лан вашмут пуыдэ шыге.
Каласаш кӱлэш: чодра шотдэнак квартал план ыш
эник пашашт илишыш ыш шинчэн.
районлаеэ комсомол орга тэмалт, кӱрылтӧ.
Мэ, кумышо кварталын
низацэ-влак квартал пла„Правда“ дэн „Известия“ корэспондэнтным жап дэч ончыч тэмы- мучашкыжэ шуынна. 3 кэчэ
гыч
4-шэ
квартал
тӱҥалэш.
шаш вэрч уло вийым пышвлакым Гэрман гыч толаш ӱжмӧ
Ты яаш ам тыгэ кодаш
тэн ышт кучэдал. Ты па 3-шо квартал чодра йамды- нигузэат ок лий. ЙошкарГэрман
правитьэльствэ, гыч каиаш кум кэчэ ерошам йал озанлык паша дэ- лымэ план кӱрылтышым 4Ола
райкомоллан
кагаз
Совэт
Ушэмысэ
пэчатьын кым пуымо.
нэ кэлыштарэн колтэн ышт шэ кварталыштэ мэмнала^
Москошто улшо Гэрман
мошто. Райкомол-влак „ ки- обӓзатэльнэ пытарыман дӓ ӱмбалнэ вуйлатымашым ру- корэспондэнт-влаклан чызыт йал озанлык пашаш 4-шэ кварталын планжым алынак кудалтыман, Кон- таш лийдымэ начар уело- посол Т в а р д о в с к и й тыпижынна чодра паша кӱлэ- жап дэЧ' онЗЫч утыж дэнэ крэтнэ вуйлатэн, йачэйкэ- вийым ыштэн. Нуным арэе- дын нэргэн вэе кугыжанысэ
шак огыл“—манын шоны- тэмыман. Тыдлан чыла рай- влаклан кэчэ йэда Практик товатлат, обыекым ышты- паша ончышо Л и т в и нов
лыт. Ситартышыжэ Совэт йолташлан протэстым ышмышт дэнэ чодраеэ йачэйкэ онлаеэ комсомол органи
Ушэмысэ
пэчать- влакын тэн. Литвинов йолташ вашвлаклан кӱлэш
вуйлаты- зацылан уло вийым пыш- полышым пуаш кӱлэш.
корэспондэнтыштым
лэйпци- мутым
тыгэ пуэн: Совэг
машым ышт пу, А вэт чо- таш кӱлэш.
П . Кин.
Кожэрский
гекий гудыш пуртэн огытыл. органын
паыать - влакшэ
драеэ йачэи кэ-влакын чоыштаА тышкэ моло кугыжанла- ончыклык •паша
дра йамдылымаш паша эн
Тэргышэ
комис,
мом
ончэт?
шышт
нымогай
йӧным
муы»
еэ
пэчатьын
прэставитэльтӱҥ пашашт. Садлан, коногытыл.
Нунылан
‘нымо»
влакым
пуртэн.ыт
крэтнэ вуйлатэн. нунылан
„Шытышэи колхоз (Йош- (комсомолэс)^
Вишнӓков,
ТАСС, „Известия“ дэн лан йӧрдымӧ условийьпФ
пашаштэ кэчэ йэда полы- кар-ола р-н) парэҥгым пэш
Свэтлаков
пашан
качэет- „Правда“ газэт-влак ышкэ- ыштэныт. Тыдэ кӱштымӧ па
шым Пуыман.
начар луктэш. Лукмаштэ
тэргаш
огытат ныштынГэрманьыштэ улшо шам шуяташ мэшайа
да
Обласыштэ поена лэетран- парэҥгым коклаш кодат. выжым
ОНЧЫК
ЫЖЫМ
Гэрманийыму
а,
корэспондэнт
влакыштым
тыршэ.
хоз-влакым
налаш гын, Ситартышыжэ каетэнэ куогыЛым
мӧҥгэш ӱжыныт. Тыгак Со- лийаш пайдалэ
тэвэ планым намысланэн ралынытат, йыраҥысэ паТыгай його йэ^вл акы м вэт Ушэмысэ правитэльст- онч^ыкта. Ты паша * дэ*»
кӱрлшӧ
лэстранхоз - влак: оэҥгым погэнат огытыл.
тэргышэ
комис гыч кизы вэ, Гэрман пэчатьын чыла еовэт иравитэльствэ нырузэМ о р к 0 —37,9 просэн, Й о ш - Йӱд вошт чараштэ кийшытак кожэн луктын, нунын прэставитэльышт - влакым ат кэлшэн огэш кэрт.
ла
10
просэн
нарэ
парэҥк а р - 0 л а—27,8 просэн да
гэ кылмэныт.
олмэш ударник комсомолэс- Моско гыч к ӧҥгэш колташ
Ш а р а н ь г а — 76,5 просэн.
пунчалын. 26 еэнтӓбрыштэ
Сайлык тэргышэ комисэ влакым еайлыман.
Отв. рэдактыр^—
План кӱрлмын т ӱ ҥ чийжэ тыдым огэш уж. Комис члССР Ущэм гыч лэктын каМ. В. ВАСИЛЬЙЭВ.
йаш кӱштымӧ. Совэт Ушэм
лалэ: чодраеэ комсомол йа эн-влак Кузнэцов, Д. Т.
Пиштэр.
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