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Чыла ад пролэтар-влая, ушныза!
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| “К о ж л а н у р “ промкол
хоаысо комсомол йачэйкэ
(Морко р-н) силос вэрч чот
кучэдальэ. Силос лашаш,
колхоз массым моблизат
лэн моштыш. Тыдлан кизыт
22 тонн сипосым оптэн
шындыш. План 100 прӧСЗн
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Ик тылызылан ӓО ур
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22 ТОНН СИЛОС ЛИИЭШ

ВЛКСМ Наробкоя дан Йошкар-Ола горком орган

тэмымэ. Адак 3 тонн лышташ шудым погымо
Обласысэ моло комсомол
йачэйкэ-влакланат
„Кожл а н у р “ колхозысо комсо*
мол й ач ж к э сэмын ыштыман.
?
А р ы н Ко Л ь у Ш.

В Л КОМ Обкомын 4-шэ плэпцмжа гыч

1933— 34 ИйЫСЭ ТЭЛЭ ЖАПЫШТЭ ПОЛИТУЧОБЫМ
ВИйАҤДЭН КОЛТЫМЫН ЗАДАЧЫЖ НЭРГЭН
\
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ВЛКСМ Обком культпроп вуйлатышэ МИТРУШКИН йолташын докладшэ гыч
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Плэиуиынднэвниишэ
ВЛКСМ Обкомын 4-шэ плэнумжо 28 еэнтӓбрыштэ
6 шагатдан облае колхоз пӧртэш почылто. Прэзидиу*
мыш Обкомол бӱро члэн влакым да Ш и р в а н и , Айм э т о в , Ф и р с о в , К о ч э т о в йолташ влакым еайлымэ'к э плэнум пашаллн пижэ. Эн пэрвойак, 19 3 3 — 3 4 ийы е э т э л э ж ӓ п полИ' гучобым ви йаҥдэ н кол. т ы м ы н з а д а ч ы ж э иэргэн ВЛКСМ Обком культпроп
вуй[латышэ М и т р у ш к и н йолташ докладым ыштыш.
Д оклад дэч вара кае заеэданьэ пытымэш прэний лийэ
29 еэнтӓбрыштэ эрдэнэ тӱналын 2 шагат мартэ.
Митрущкин йолташ доклад почэшак прэний кайыш.
Пытартышлӓн ВКП(б) Обком гыч П э р ш и н йолташ,
тудлэч вӓра ВЛКСМ Обком сэкрэтар О р л и к о в йолтдщ куго мутым отйлышт. Тыдын дэч вара М и т р у ш # н н йолташ кошартыш мутым калаеыш. Тыдэ кэчынак,
варажым чӧдра пӓша нэргэн Матранлэс гыч С а у н и н
йолтащ, докладым ыштыШ. Вара прэний лийэ.
30 еэн^ӓбрыштэ плӓнум пашам ыш ыштэ, члэн*
влак организованно Кӱйӓр етансыш мийэн, канышым
ыштышт. 1 октӓбрыштэ эрдэнэ вольык йэшарымэ паШӓщтэ комсомолын кучэдалмыж
нэргэн
М-Турэк
райкомол сэкрэтар Бурков йолташ докладым ыштыш.
Доклад почэш прэний лийэ.
: „
Кас засэданьыштэ рэзольуцо-влакым пэҥгыдэм.
дымэ дэч вара оргвопрос лийэ. Варажым Маробик
вуйлатышэ Львов йолташ куго мутьдо онлыщ. Тыдын дэнэ ВЛКСМ ОВком
отв. сэкрэтар Мокэйэв
йолташ плэнумым пэтырыш.

ек

и

тэорииыштэ да тугак практикыштат чарныдз кучэдалмэ шӱлышэш
воспитат*
лаш—тэвэ ик кӱлэш задачэ.
Вэс зӓдачэ, кок фронтыштат,
клае кучэдалмын/у обетановкыжым да опортунизмын
лэкмэ особэнностшым палэн
налын, тудым нимогаи маекэ дэнэ выступатлэн кэртыдымын шалаташлан комеомолым куралаҥдаш.
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рэвольуционно
практик
лийын ок кэрт“ манын Лэнин йолташ ойлэн. Мэ рэвольутеионный
практикым
ышташ тыршэна гын, мланна рэвольуционно
тэорийым палэн налашна кӱлэш.
Социалист строитэльствэ
да тушто пашам активнэ
ыштымаш большэвнк воепитатлымын эн еай формыжо улэш. Озанлык-политик кампаНЬым организатлымэ пашаштэ, колхоз
строитэльствыштэ
мэмнан
ончык каймашна уло.
А комсомолэсын тэорий
шинчымашыжэ вараш кодэш. Комсомолэс, тудо партийын
полышкалышыжэ
гын, пашазэ дэн крэетйанвлакын вуйлатышыжэ гын,
идэйно тэорий
шотышто
партийыштэ шогыдымо маееэ дэч кӱшнӧ лийман. Тудлан ышкэ ончылныжо ончыкылык рэвольуционно корным ужмет, тыдэ рэвольуционно корно дэнэ соци
ализм ыштымын поена фактыжым аклэн моштыман да
кажнэ пашам пролэтариатын
кучэдалмэ рэвольуционно
корныж дэнэ кэлыштарэн
колтыман. Нинэ тӱҥ паша
дэч поена л э н и н к о м 
с о м о л лӱмым да партийын полышкалышыжэ улмым нумалын огыт кэрт.
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Соцстроитэльствын куго
задачышт влак комсомолэсвлакым Марксизм, Лэнинизм шинчымаш дэнэ куралаҥдаш трэбитлат. Л э н и н
йолташ комсомол воспитатлымэ рольым эн кӱлэшлан
шотлэн. Тудо тыгэ ойлэн:
„Ӱшанэм, куго лӱман
улыда
гы на т,—
рвэзэ-влакым йамдылымаш да туныктымашым
кӱлэшын паша дэнэ ончыко
наҥгаймашын тӱҥ
вийжым тэ ода мондо“—
манын.
Сталин йолташ рэвольуционно тэорийын пэш кӱлэшыжэ нэргэн раш калаеэн:
„Тэорий практиклан йырваш ужын шогаш вийым
пуа, ончыкылык корным
раш
ончыкта, пашаштэ
ӱшандара, мэмнан пашанам
шукташ лийэш манын ушандара“. Рэвольуционно тэорий дэч поена, практикыштэ йыр-ваш паша вийым
пуаш, ончыкылык корным
раш ончыкташ, мэмнан пашанам шукташ лийэш ма
нын ӱша^ымаш лийын ок
кэрт.
Рэвольуционн тэорий да пролэтариатын кучэдалмэ
рэвольуционно
опытшо, тудын социализм
вэрч, адак капитализм ваштарэш кучэдалмэ куралжэ
улэш. „Рэ во л ь у ци онотэорий
дэч
поена

от

Тэорий тунэммашым кӱшыл вэрыш
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кылт пытэныт ильэ, а тыдым комсомолэс-влак пэш
вӓшкэ шижын, поктэн лукташ тыршэн огытыл. Оршанкэ йалсовэтыштэ (Торйал р-н) кулакым лукмо
годым комсомолэс-влак нуным аралаш вэлэ тыршэныт. Клас тушманын еовэт
ваштарэш кучэдалмэ пэш
куго факт Кожла-еолаштэ
лийэ.
Комсомолэс - влак
М и х а й л о в , Н о в о еьол о в,
Й э г о р о в фашизм мэтод
дэнэ клае тушманын рольжым шуктэн шогэныт.
Йатыр
комсомолэсвлак п а р т и й ы н
пэш
кӱлэш рэшэньыжым маееылан умландарэн огыт кэрт.
Марий-Турэк район, „Чӧгыт
Сорла“ кохозысо комсомол
йачэйкэ сэкрэтар.—К у д р ӓ ш о в „Комсомольская прав
да “, Лэнинская
Сиена“,
„Рвэзэ Комунар“ газэт-влакымат огэш палэ. Партийын онжо С т а л и н йолташым да колхоз етроитэльетвэ нэргэн партийын эн
кӱлэш
лозунг - вЛакымат

И

Клас тушман кулак-влакым тӱҥ шотышто пытарымэ, Тугэ гынат, тушман огэш
малэ, адак клае кучэдалмаш у формо дэнэ лийын
шога. Кулак ышкэ тӱеыжым
вашталтэн, тудо пэш чойан
кучэдалэш, клае кучэдалмаш утларакшым йаллаштэ лийын шога. Поена комсомолэс-влак пашам удар
ный ыштат, эн еайударник
улыт. Тугэ гынат, пошкудо
участкышкышт паша нымолан йӧрдымын начар кайа
гынат, тудӹн огыт уж. Альэ
чыла йачэйкак шэмэр рвэ
зэ-влакым ышкэ почэшышт
организованно вӱдэн кайшэ
огытыл. Поена комсомол
йачэйкэ-влак клае тушманын чойаланымыштым паЛэн
нӓлын * огытыл.
Садланак клае тушманын
тактикЛым эрэак шалатэн
огыт, шого. Тэвэ „Доброво
лец* колхозысо комсомол
йачэйкэ еэкрэтарлан (Оршанйэ р н) кулак Крупин
„пашам ыштэн“. Колхозыш
клае тушман - влак г шӱш-
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Клас шижмашымпӱсэмдаш!

огэш палэ. Тыдэ—эн ондак
мэмнан комсомолэс-влакын
политик шотышто нэграмотный улмыштым ончыкта. Комсомолэс-влакын клае
шижмашыт дэн бойэспосовнысышт кӱлэш кӱкшытыштӧ лийман. ^рмсомӧлэсвлак коклаштэ | комунист
воспитатлымэ пашам пэш
вашкэ вийаҥдаш, нуным
клае тушман-влак да тӱрлӧ тӱеан опортунизм дэнэ
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ныжым илышыш пуртымаш
задачэ-влак комсомолын эн
куго пашажэ улэш.
Кизыт ик тӱҥ кӱлэшыжэ
йодылтэш—пашазэ да шэмэр рвэзэ-массэ дэч ойырлыдэ ончык кайаш, нымонарат вараш кӓдман огыл.
Социалист строитэльствын
чыла пашаштыжат ончыл
радамыштэ да ударник лийын шогыман.
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Кокымышо вичийашлыкыштэ клаеды мэ1соци »лист обшэствым ышташ партийын
шындымэ задачэ-влак комеомолын социализм вэрч
кучэдалмэ пашажым кумдаҥдышт. Мэмнан задачэ
тэвэ кушто шога: пролэтариатын кучэдалмаш клаевлакым пытарымаш, социа
лизм ыштымаш дамэмнан
партииын гэнэральнэ кор

Тэорий тунэммаштэ аклыдымым
-_%<1 V пытарыман
Кизыт комсомолэс да комеомолышто шогыдымо рвэ
зэ-влакым маркс-лэнин тэорий тунэммашым йодмашышт кушкын. Тэвэ МарийТурэк ВЛКСМ райкомышто
маркс-лэнин тэорий тунэммэ нэргэн практик мэрым
ыштымэ дэч ончычак ты
районышто уЛшо
йатыр
комсомол
йачэйкэ-влак
политшколым организатлэныт. Тэнэй мартэн политучобо паша кэлгЭ прорывышто лийын тольо. МЛУ-м
кумдаҥдымаштэ йатыр йоҥылыш, нымолан йӧрдымӧ

паша-влак лийэдэныт. Ты
йоҥылышнвлак кужэч лийын шогэныт вара? Эн ончычак ышкак райкомол-влак
марке - лэнин воспитатлымашым кӱлэш еэмын аклэн
огытыЛ (Шэрнур, ЙошкарОла, Параньга, Оршанкэ
райкомол-влак), политшкол
да
политкружок - влакым
комплэктоватлымэ
годым
комсомолэс - влакым
диффэрэнцированнэ шот дэнэ
ойрэн огытӹл, шаблонно
ыштылыныт.
Сай пропагандист-влакым
ойырымо огыл, нунын дэ-

■ш иш и
нэ пашам кӱлэш еэиын цщтымаш лийын огыл, адаи
политшкол дэн кружок-вла
кын илышыштым палэн
шогэн огытыл. Садлан йатыр школышто М рксизм
да Лэнинизмын туҥ шотшым тунэммаштэ партийын
политикшым кадыртылиашат лииэдэн (Кокшайскийеэ Кутасов).
Тунэммын
качэствыжэ
вэрч начар кучэдзлыныт*
соцтаҥас дэн ударничэствым шарэн огытыл, тунэмаш начар коштыныт да
литэратур-влакат еитышын
лийын огыл.
Толшаш политик тунэммэ
ий, маркс-лэнин тэорий тунэммашым шарымаштэ мэмнан организацыштэ эн куго
пэрэломым ыштымэ ий лийман.

Политик тунэммашын еодэржаньыжэ могай лийман
„Мэмнан рвэзэ - влакым
маркс-лэнин шӱлыш дэнэ
воспитатлаш, мэмнан партийын неторийжэ дэч еай
орудий укэ“. (Каганович).
Тыжэчын раш палэ: комеомолэс-влакын тэорий тунэммаштэ тӱҥ шотшо, большэвизм историйым тунэммаш лийман. Мпанна ты иеторийым чот лончылаш пиж*
ман. Комсомолэс - влакым
маркс-лэнин корно дэнэтуныктымо годым ТЬ1 историй
пэш кӱлэш улэш. Мэмнан
политшколлан ойыртэмышын большэвизмын ГЭрОН
шӱльышэшыжэ
воспитатлыман, тудым идэйно-тэорий да политик шинчымаш
кӱкшытыш нӧлталман, тудым интэрнационализм шӱлышэш воспитатьлыман.
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт ПО;
литучобым тыгай
формӧ
дэнэ ышташ кӱштэн: политикым палыдымэ комсомолэс-^лаклан, тӱҥалтыш по
литшкол тӱҥформолийман.
ТӱҥаЛтыш политшколышто тунэмын пытарышэ-влаклан^тӱҥалтышлЭнйн школ
лийман.
ВКП(б) историй тунэммэ
кружок, Марксын, Эйгэльеын, Лэнинын, Сталинын
поена произвэдэньыштым
тунэммэ тэматичэский кру
жок лийман.
Кас Ком-ВУЗ, совпарТ"
школ, заочно тунэммэ КоМ
ВУЗ да молат лийдэ кодман огыл.
25 просэн нарэ комсомо
лэс-влакым партий политшколыш шупшман.
Мучашыжэ вэе могырышто

Рвэзэ Комунар

МИТРУШКИН ЙОЛТАШЫН докЛАДШЭ ГЫЧ
(Мучаш)

2 октӓбр

1933 ий 84

№

Кодам йачэйкым ТУНЬАМБАЛСЗ 13-шо ЙОЧА АРкизытак тазартыНЬАЛАН ЛОЗУНГ-ВЛАК , в 1|
ман

(ВЛКСМ Рӱдӧ Комнтэтын лозунг-влакышт гыч)
Кодам комсомол йачэйкэ
(Торйал р-н) кагаз ӱмбалнэ
I. Эсэн лийжэ тӱньаеэ шэмэр йоча-влакын вигына шотлалтэш^ нимогай йыштым ончымо—тӱньамбалсэ ХШ-шо йоча арньа!
Пропагандистлан эн сай кӱлэш. Курсым райкомол пашажак ок кой. Йачэйк
*2. Тӱньасэ пролэтар йоча-влак! Комунист парг
комсомолэс, комунист -вла- дэнэ МТС политотдьэл-п элэн ыштэ маркс-лэнин тэорийым тий дэн комсомол вуйлатымэ почэш, СовэтУшэм
кым
ойырыман.
Полит* организатлаш лийэш. Про йӧршэш тунэммаш укэ да
30Н1Щ | ~
учобым вуйлатэн мошты- пагандист-влаклан политу- комсомолэс-влак озанлык- аралымашкэ!
политик
кампаньэ-влак
эр3.
Эсэн
лийжэ
тӱньаеэ
пролэтар рэвольуцын
дымо йэҥым кораҥдыман, чобо паша дэч вэс пашам
тарымаштат
нигунар
полпропагандист-влакым курс пуыман огыл. Кушто вэс
штабшэ— Комунист Интэрнационал! Ышкэ икшыда сэминар коч туныктэн нагрузкымат ышта гын, ту шэн огыт кэрт. Тылэч пое выштлан ончыкылык еай илыш вэрч вийан кучэна, комсомолэс-влак нимолукмашым
организатлаш жэчынат утарыман.
лан йӧрдӹмӧ пашам ыштыл далшэ чыла рэвольуционэр-влаклан шокшо пиоКомплэктованьым сайын эртараш кийат. Тэвэ, йачэйкэ сэк ньэр еалам!
Политшколыш комплэк- товатлымэ годым шинчы рэтар—С у ш э н ц о в кулак- • _ 4. Капитализм шэмэр йоча-влаклан шужымаш,
товатлымэ пашам
кӱлэш машыжымат палыман, диф- лишэнэц ӱдыр^м ватылан кӱчызӧ, да пычкэмыш илышым конда. Большэвик
сэмын эртарымэй. Политик фэрэнцированно
(шинчы- нальат, „мыланэм комсомол партий дэн еовэт влас гына мэмналан волгыдо,
тунэммаш
комсомолэсым маш) шот дэнэ комплэкто- паша ок-кӱл“—манын, чыла
100 прос.шупшман да комсо ватлаш кӱлэш. Ядак тыды- пашам кудалтыш, кизыт ни- куанымаш, еай илышым пуат. Эсэн лийжэ большэ.
молышто шогыдымо шэмэр мат мондыман огыл: кӧ, момак ок ыштэ. Адак ком- вик партий дэн еовэт влас!
сомолэс—Р о ж к и н С. В.
рвэзэ -влакымӓт, школыш5. Совэт Ушэмысэ тунэмшэ йоча-влак, наукын
коштшо
комсомолэс-влак могай кружокышто тунэ колхозын 40 пуд парэҥгы- тӱҥжым палэн налза! Пахназэ калыкын пашаж
шот гыч 50 просэнжым маш шона гын, тушто ту- жым шӱктэн, ТӱЫлэч иоена, вэрч кучэдалмаштэ шинчымаш—куго вий!
тудак, чодра пашаш миймыж
шупшаш кӱлэш. Комплэк- нэмжэ.
6. Пионьэр, тунэмшэ-влак, еай тунэмшаш вэрч
годым 100 тэҥгэаш казна
Тунэммын качэствыжым рӱдӧ вэрыш тарман-влакым
ударнэ
радамыш ушныза! Шинчымаш вэрч, кучэшолышт конТунэммаштэ качэствэ вэрч дан, еаиын ыҥлаш тыршаш дэн. Тыгакак, моло комео- далмаштэ еай школ дэн пионьэр отрӓдлан еоц«учэдалмэ пашам рӱдӧ вэ- кӱлэш. Тунэммаштэ кутыр- молэс-влакат тӱрлӧ кӱлты- таҥасымашын фронтшым кумдаҥдаш!
рыш шындыман. Тыдлан машымат (бэеэда) кумдаҥ- маш пашам ыштыл коштыт.
7. Мэмнам еайын вуйлатышэ лэнин комсомолгруппо дэн группо да пое дыман. Пропагандист-влакОнчыкыжым тыдым ик
лан
шокшо пионьэр еалам! Эсэн лийжэ комсомол
на - поена (индивидуально) лан занӓтьыш паша план минутат чыташ ок лий. Тортукым!
таҥаеымашым кумдан ша- дэч поена мийман огыл.
йал райкомоллан еодор гыраш кӱлэш. Соцтаҥасымаш* . Кажнэ тунэмшын ик эк- на тыдэ йачэйкым тэргэн
8. Капиталист дэн колоний эллаеэ пионъэр-влакжэ пуымо мутыштым шуктэн
налын,
пужлышо,
шӱйышӧлан
мэмнан бойэвой пионьэр еалам! Тӱньасэ чыла
толмыштым тэргэн шогаш зэмпльар гыч комсомол га- влакым
лэнин комсомол шэмэр йоча-влакым йошкар знамӓ йымакэ ушыза!
зэт лийжэ. Литэратур дэн радам гыч кожэн луктын
контроАьым ыштыман
Ы ш к эн д ан радамыштэ комунизм вэрч вийан, пэҥПроработатлымэ годым кум- кагазымат муаш кулэш<
йачэйкым пэҥгыдэмдэн, па
йол ӱмбак шынды- гыДын кучэдалшэ*влакым йамдылыза!
Тэорийым практик дэнэ кэлыштараш шажым
9. Мэмнан шэф—тошто болыиэвик-влаклан—
ман.
Комсомолэс.
Г Альэ мартэнат шуко акти производствышто,
брига“
пйоньэр
еальут! Тошто большэвйк гвардийын ышвист, утларакшым пропаган- дыштэ да партийын шыноы*
тымэ
пашаж
гыч прймэрым налын, тунэмын илаш
диет-влак, тэорий тунэмма- мэ задачшым шукташ м ае
Политучобым
да
комунизм
вэрч кучэдалаш тӱҥалына.
шым практик паша дэнэ еым мобилизатлымаш прак*
тӱҥална
кэлыштарэн колташ огыт тик паша влак дэнэ ушэн
Ю. Пионьэр-влак, мэр социалист еобетвэнныМорко
пэдтэхникумысо еым аралаш йамдэ лийза!
.тыршэ. Йатыр активист, колтыман.
пропагандист* влак тэорий
Тунэммаштэ тэорий дэн комсомол йачэйкэ чыла ком11. Скаут, фашист йоча организацэ-влак шэмэр
дэнэ
практикым кылтэн, практикым кэлыштарымаш сомолэс да комсомолышто
йоча-влакым
ышкэдэкышт шупшын, капиталистшогыдымо
студэнт-влакым
лашам ышташ ыҥлэн шу- пашам кӱрлаш тыршышэшупшын,
политучобым
орга*
влакын
кулыштлан
воспитатьлат. Пытышт олтаЪ1Н огытыл.
влаклан пэҥгыдэ отпорым
низавно тӱҥальэ. Тэхнй- лышэ-влак! Пролэтар йочан вэржэ пионьэр оргаТэорий тунэммаш пашам пуыман.
кумышто чылажэ кум кру- низацэ радамыштэ гына!
^
Актив тунэммэ нэргэн
жокым почмо. Политзаньаи
12.
Совэт
Ушэмысэ
пионьэр
организацэ—
тӱАктивын отвэтствэностьшо низатлыман, тылызэ йэда тыш
кизыт комсомолэс,
ньамбалеэ
пионьэр
организацын
ончыл
отрӓдшэ.
ышкэнжын тунэмшаш да тунэммашын итогшым ыш- студэнт-влак иктэ
коддэ
Тунэммашым организатлы- таш
кӱлэш. Политучобо чылан коштыт. С о с н и н П. Пионьэр-влак! Кажнэ отрад дэн звэна-влакын ^ашаш вэрч кумдаҥэш. Тэ- кэчым пэҥгыдын шынды*
шаштышт: утларак пэҥгыдылыкым, вуйын шогы.яэйеэ политик тунэммэ ий, ман, нымогай кӱрылтышым
машым, организованнысым1
партий эрыктымэ жапыштэ ыштыман огыл. Пропаган Тэ мом шонэда?
13. Октьабрын икшывышт— пионьэр-влак! ЛэниЙошкар-Ола
лэеорабфаэртымэ дэнат, активын ор- дист да культпроп-влакым
кыеэ
комсомол
йачэйкэ
нын
пашажым— тӱньаеэ рэвольуцым ыштэн шук*
озанлык
политик
пашаш
ганизованнысшо кумдаҥэш.
тунэммашым таш, йамдэ лийза!
Актив ышкэнжын тунэм- мобилизатлымым чарыман. политучобо
„
Маркс-лэнин тэорий ту- альат тӱҥалын огыл. Комсошаш да, адак комсомол
14.
Пашазэ-крэстйан
Йошкар
армийлан да туорганизацын
тунэммыжэ нэммаш пашам образцово молэс, студэнт-влакым кӧ, дын онжо В о р о ш и л о в йолташлан мэмнан пиоеэрчат мутым куча. Альэ шындаш кӱлэш. марке лэ- могай кружокыш возалтэш
мартэн актив-влакын тыгай нин воспитатлымашым ак- чыла учотыш налмэ, списы-ч ньэр еалам! Авиомодэлист кружок-влакым, рвэзэпэнтыдын тунэммаш лийын лыдымэ комеомолэе-влаклан кым ыштымэ, тугэ гынат, топограф, рвэзэ химик-влакым шукэмдаш!
15. Эсэн лийжэ большэвик партийын Рӱдӧ
огыл. Ончыкыжым тыгай пэҥгыдэ отпорым пуыман. заньатьым альат тӱҥалмэ
йачэйкэ
койшым
эрэак
пытарэн Кажнэ комсомолэслан Мар огыл. Комсомол
(йачэйкэ сэкрэтар—М у с а  Комитэтшэ!
шо» ымаи.
кс-лэнин тэорий данэ кура16. Мэмнан йӧратымэ онна да туныктышо—
Политучобо тунэммашым лаҥаш еэрйозно тыршаш т о е ) ты пашам парньа
Сталин
йолташлан шокшо пионьэр еалам!
вошт
ончымыла
онча,
ваш*
кӱлэш кӱкшытыш шындыкӱлэш.
Пашашкэ
чыланат
кэ
тӱҥалшаш
вэрч
огэш
ман. Тыдлан школ да йацЭЙкыи пашажым тэргаш, кӱлэш еэмын пижын, ты
тырш эв я ч и й . Пэҥыж кийман огыл, пашашкэ пижма#
цэнтыдэ ' контрольым орга- куго задачым еэҥэна.
Ӱ ж а р а “ колхозысо ком- нын пыкшэ пэҥыжэш.
--Молан от палэ, молан
юл йачэйкэ (Торйал р и)
еомол
нуным
силос пашаш мо0исилос оптымо пашаш кизытат пижын огыл. План по- лизатлэн отыл? Манмэ йо(Плэнумыш тодшо дэлэгатын еэрышыжэ)
чэш 10 тонн еилоеым оп- дышлан Щэрбаков йолташ
кын
инициатившэ
дэиак
тын.
Политучобыш
комео„ О б ъ е д и н е н и е “ колхоз
таш кӱлэш гын, альэ нымо* упшашкыжэ вӱдым подылда
комсомолышто нарат оптымоогыл.—Молан мо гай нымомат калаеэи
(Параньга р*н) комсомол колхоз, кугыжанышлаи кин- молэс
шогыдымо колхоз рвэзэ-влайачэйкэ тыршымэ почэш, дэ пуышаш талукаш пда* кым
альат еилоеым оптэн ода ыш кэрт.
чылажэ
16 йэҥым ул?
Раш палэ. Щэрбаков йолМанмэ йодышлаи йачэйпашаштэ эрэ еэҥымаш гыч ным чыла культур дэнат
таш альэ йачэйкыштыжэ
еэҥымашым ыштэн шога. 1 еэнтӓбрланак 100 просэн- шупшмо.
кэ
сэкрэтар
Щ
э
р
б
а
к
о
в
Маркс-лэнин
тэорийым
Комсомол йачэйкэ колхоз- лан тэмэн. Кылмаш курал- тунэмыи, ышкэнан радамнам дэч тыгай ваш мутым ко мызар комсомолэс улмым
да кӧ-кӧ комсомолэс улыт
ник влак коклаштэ культ- маш планымат 24 еэнтӓбр- пэҥгыдэмдэн,
колхоз па* лет:
— Силос пашалан огыл, тудымат огэш палэ.
массэ пашам еай шындэн лан тӱре тэмышна, чылажэ шаштэ ты кучэдалмэ тэмп*
Силос -Оптымо паша срои
моштымыж дэнэ еоцтаҥа- 10 гам куралмэ. Комдомол нам оичыкыжымат огына альэ моло пашаланат ком
эртэн
Пэҥыжкийман огыл,
йачэйкэ
вий
дэнэ
колхозеымаш дэн ударничэствым
мучыштарэ. Тыгакак, еэҥы- сомолэс-влакым муаш огэш руалынак пашашкэ пижман.
ышто
8
тонн
еилосым
опвийаҥдэн тэнэйэ пасу па
маш гыч еэҥымашым ыш* пий-манэш.
П. В. Алипов.
— Комсомолэс - влакат
шам кӱчӱк жапыштэ образ тымо.
таш
уло вийна дэнэ кучэТыгакак,
йачэйкэ
тэдэ
цово эртарыш. Пӱтынь па
кушто коштыт, мом ыштат?
Отв. рэд. М. В. Васмльйэш
су пашам 26 еэнтӓбрыштэ жап политик тунэммэ ий .далына
Йачэйкэ сэкрэтар—Гарайэв —ала, мый ом палэ... маланат
ударный
йамдылалйӧршэш. пытарымэ. ИачэйСавыктыш» .Мар. Ком“.
Йошкар-Ола» Маргосиздатын 1 —типографий»*
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Политшколыш энсай пропагандистым пуыман
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