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Политик тунэмаш
йамдэ шогыман

ВЭС-Шӱргб ШКМ-сэ ком- ^„Звэзда“ колхоз пэлэнеэ
еомол йачэйкэ (Морко р*н) (Йошкар-Ола р-н) комсо
политик тунэммашым. тӱ- мол йачэйкэ политик тунэҥальэ.
машлан нимо шот дэнат
огэш
йамдылалт.
Комсомолэс да пионьэр-'
Йачэйкэ сэкрэтар Смир
влак ликпунктлаш тунык- нов ты пашаштУ3 вуйын
таш коштыт. Политчасым огэш шого.
эртарат.
Тунэмаш тӱҥалаш йамдэ
Григорйэв, С. 1шогыман.
П-й.

и
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(Лӱмкор дэч.)
То рйа л комсомол организацэ кодшо ийынат Марке-Лэнин тэорий тунэммашым ышт аклэ. Тэнэйат ты
пашам парньа вошт ончат.
Райкомол культпроп И ван ов конкрэтнэ вуйлатымашым ок пу, йара мут
•дэн кутыркалэн эртара.
Ты маркэ йачэйкылаштэ
пропагандистымат ойырымо огыл. 10 октьабр гыч
лу кэчаш пропагандист куреым тӱҥалшаш ильэ, альат
тӱҥалмэ огыл.
Иачэйкылаштэ политучо
былан ^начар йамдылалтыт
Комунист - влаклан
полшаш кӱлэш. Тугэ гынат
тэвэ Дубровина, Романов,
Поляков пӧрвӧ
тӱҥалмэ
кэчыштак туныкташ ышт
мий.
Торйал райкомоллан политучобо аклыдымэ влакым

Комсомолын 15-ШЭ ийдалыкшылан йьттын муш
йамдылымэ планым 100%
тэмаш-манын ВЛКСМ Об
ком ышкэ пунчалмутыштыжэ пэҥгыдын ончыктыш.
Тыдэ пунчалмутым ерокышто шуктышаш- вэрч
кучэдалмаш-йалласэ, колхозлае^ чыла комсомол йачэнкэ - влакын ик кӱлэйГ
бойэвой паш аш т улэш. Тугэ гынат, Облас планым 20
октьабрлан улыяеат 57,6%
вэлэ шуктымо. Поена райкомол, йачэйкэ-влак гӹн,
ты пашаштэ начар кучэдалыт. Марий-Турэк ком
сомол организацэ йытын
вэрч кучэдалаш тарванэнат огыл. Йытын муш пуымо планым кунар просэн
тэмалтын райкомол сэкрэ
тар Бурков ок шинчэ. Ты
жэчын тэхник
культур
нӧшмӧ да мупт пуш аш план
тэмышаш вэрч комсомол
организацын кузэ кучэдал-

ек

Иара мут дэнэ
огыл, конкрэтнэ
вуйлатыман

на

КӱлЭШ еЭМЫН ПЭрЭН, ПОЛИ
ТИК' тунэммашым.
кӱш ы л
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вэрыш шындыман.
П. В. ’*

сс

Политучобылан
огэш йамдылалт

Ро

Кизыт лэнин КОМСОМОЛ влакым кизытвожшыгэ пыончылно пэш кӱлэш зада- тарыман.
чэ шога. Социалист стро- Ӱмаштэпропагандист ойы
итэльствын чыла пашашкы- рымо пашамат кӱлэш еэмжат пашазэ да шэмэр крэ- ын
ышт
аклэ.
Тэнэй
стйан рвэээ-массым мобили- ты пашам политучобын ик
затлэн мошташ. Нунын кок- кӱлэш йыжыҥж^лан шот
лаштэ массэ-политик умыл- лыман.
Пропагандистлан
дарымаш
пашам ыштэн, маркс-лэнин тэорийым раш
тошто ышкэт шоныыашы- палышэ, туйыктымо пашам
жым пытараш. Ты рвэзэ уло кумыл дэнэ ыштышэ
массымаккластушман ваш- тошто комсомолэс-влакым
тарэш кучэдалаш
эрэак ойрыман. Ядак пропагандитарватэн шогыман.
Тэвэ ет-влакымат кизытак йамтыдэ задачэ-влакым шук- дылэн шукташ кӱлэш. А
тымаш — лэнин
комсомол тыдэ шот поена районлашдэч рэвольуционно тэорий тэ огэш кой. Тэвэ Звэнигов
шинчымашым йодэш. Каж- райкомол гын, альат 32
нэ комсомолэслан рэвольу- пропагандистым йамдылэн
ционно тэорвйым П Э Ҥ ГӦ - шуктэн огыл. Морко, Тордын, пэш раш шинчэн шо- йал районлаеэ комсомол йагыман. Маркс-лэнин тэорий чэйкыш т э
пропагандистдэнэ тапталташ кӱлэш. Сад- влак йатыра^ огыт еитэ.
ланак Маркс-Лэнин-Сталин Кизыт ты еитыдымаш-влатэорий тунэммайГ—пэш ку- ым пытараш уло вийым
го политик паша улэш.
пыштыман.
*
Пэрвойняойабрыштэ колПолитучобым
тӱнгалаш
хозласэ, йалласэ комсомол
йачэйкылаштэ
организов йамдылалтмаштэ тунэмшым
анно политик тэнэммаш тӱ- шинчымаш шот дэнэ шэлэҥалалтэш. Жап 6 кэчэ вэ- дымашат кумда вэрым налэ кодын. Тэнэй политик лын шога. Садпан кажнэ'
тунэммашым ӱмасыдэч са комсомолэсым школыш да
йын, кӱлэш сэмын, орган .»кружокыш йинчымаш шот
зованВо эртараш
кӱлэш. дэнэ ойырыман. Адак ту
Ӱмаштэ прлитучобо поена нэмаш тӱҥалмэшкэ Кӓжиэ
районлаштэ начаррак кай- пропагандистлан ышкэ кру
ыш. Тэвэ В э с Ш ӱ р г ӧ ком жок ыео, альэ школысо тупалэн
сомол
йачэйкыштэ гын, нэмшэ-влакыштым
налман.
Политик
туныкты*
(Морко р-н) политучобо нимолан йӧрдымын
кайэн. мын уло сэтьыШТэ тӱҥалТыгак „Марий*, „Марий- тыш заньатьым эртараш
Ушэ м" комсомол йачэйкы- могай програм дэнэ, могай
лаштат (Параньга р-н) ты учэбник дэнэ, мэтыд дэнэ
пашам формально вэлэ эр заньатьэ эртараш тӱҥтамэ
тарэныт. Тэвэ тыгай еиты- нэргэн 'тунэмшэ - влаклан
дымаш паша-влак пропа умылтараш кӱлэш.
гандист, литэратур еитышРайкомол, культпроп, йа
ын укэ лиймэ дэнэ лийын. чэйкэ-влаклан улшо еитыВаражым райкомол могы дымаш-Ълакым кизытак пырамат опэративнэ ауйлаты: тарэн, комсомолын 15*шэ
машым пуэн шогэн огытыл. идалыкшылан политучобо
Тэнэй тыгай еитыдымаш тӱҥалаш тӱрые йамдылаллаша-влак ваштарэш пэш тын шуман. Политик тунэмчот пэҥгыдын шогалаш кӱ- машым эн кӱлэш рӱдӧ палэШ. Улшо
еитыдымаш- шалан шотлыман.

ПУМЛШКЭ

КОНКРЭТНЭ ВУИЛАТЫМАШ ДЭН
БОЛЬШЭВИК тэмпым

ТЭОРИИ ДЭНЭ КУРАЛАҤЖЭ!
ПОЛИТУЧОБЫМ СРОКЫШТО
ОРГДНИЗОВДННЭ ТӰҤАЛАШ

шым пионьэр-влак ыштэныт. Молыжым комсомол
вий цэнэ погымо.
Суботник гыч лэкшэ ок*
са дэн политик тунэммашлан учэбникым налына.
И. Никитин.
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„Ӱжара* комсомол йачэй
кэ (Морко р-н) политик туиэммашым
вийаҥдашлан,
литэратурым 'налаш покро
кэчын „куэ“ промколхозын
пӱнчӧ киш йоктарымэ банкыжым погаш суботникым
ыштыш. 148 тэҥгэ оксам
нальэ. Тыжэчын 65 тэҥгэа-

би

ГАЗЭТЫНАКШЭ

Учэбник налаш оксам погэна

мыжэ раш палэ.
Комсомол йытынын шэфшэ. Шэф мутым тӱрые
шуктэн, 15 ий тэммэ йубилэйым ваш тийман. Па
шам тормызлышо саботаж
ник, клае тушман-влаклан
ш ӱлалташ ыш т эрыкым пуман огыл. Чыла районлаштэ комсомолын 15-шэ идалыкшэ лӱмэш йошкар обозым организатлэн, планым
кизытак тэмымам.

6 воз йытыным
кугыжанышлан
пуыш
„Йошкар Урэн“ колхоз (Торйал р-н) куд
воз иытыным кугыжанышлан намийэн п уыш.
Кадаиский.

Арбан йал еовэтыштэ вашталтыш
>
кӱлэш
Арбан йал-совэт йытын
муш йамдылымэ планым
тэмышаш вэрч чытыдымэ
начар кучэдалэш. Планым
улыжат 10 проон вэлэ тэмэныт. Палэ: Йытын муш
йамдылымэ паша улыньэк
еамотьок
кидыштэ. Тэвэ
„Марий Нур, „Шытышэ“
колхоз-влак гын, „йытын
муш йамдылымэ планым
тэлымтэмэн шуктэна гынат,
пэш йӧрЬ“ манын ойлыштыт. Ты кок колхозыштат
комсомол
йачэйкэ - влак
улыт. Тугэ гынат, ик ком
сомол йачэйкат муш йамдылымэ нэргэн шоналтэн

ончэн огытыл. Колхозник
да .ышкэт крэетйан коклаштэ нимогай маееэ умландарымаш пашам огыт ыштэ.
Комсомол йытыным шэфыш
налмэ нэргэн нимомат огыт
палэ.
Тыгай еитыдымаш пашам
нимо еэмынат чыташ огэш
лий. Йытын муш йааддылымэ планым кӱчык ерокышто тэмышаш вэрч кэчын пэш чот кучэдалман.
Ты пашам тормызлышо
клае тушман, саботажник,
дэзорганизатыр - влаклан
эрэак отпорым пуаш кӱлэш.
ШЭФ.

„Марий“ комсомол йачэйкэ (Морко р-н) ПОЛИТИК
тунэмаш тӱҥалаш огэш йамдылалт. Тыдэ йачэйкылаштэ 15 комсомолэс Маркс-Лэнин тэорийым ӱмаштат тунэмдэак кодыныт. Тэнэйат
огыт йамдылалт. Я райкомол пропагандистым пуэн
огыл.
Йачэйкыштэ нимогай пашат огэш кай. Сэкрэтар
Константинов чарныдэ йӱын кийа.
Комсомол паша кэҥэжымат ыш кайэ. Комсомолэс
кокла гыч ик ударникат
укэ.
Политик тунэмаш, райкомоллан пропагандистым му
ын пуыман да йачэйкылан
1-шэ нойабрлан тӱҥалаш
йӧршын йамдылалт шуаш
кизытак пижман.
Алипов.

Нэмыч-сола (Морко р-н)
йал^уполномочэн К очкарьов Иван 1^уш да ношмым
кӱчык жапыштэ погышаш
годым ышкак ты пашаштэ
ча ракым шындылэш. Тэвэ
йал погынымаштэ:—^ышкэт
крэстйан-влакын киньэ ӱдышаш мландыштым колхоз
шупшын налын, муш дэн
нӧшмым 50 просэнтым вэ-

лэ тӱлэна"—манвж саботи
ровала, тӱлышаш йыҥым
чара.
Тыгай саботажник, поли
тик компаньУкӱрлаш тӧчышӧ йал уполномочэн лийын
огэш кэрт.
Йал еовэт да прокурор,
еаботажникым еорлыклыза!
МЭР.

Политучобылан
йамдылалтман

Вараш кодман
огыл

Иамдыл }лтыт

„ П о б э д и т э л ь " колхозыео (Орш^нкэ р-н) комсо
мол йачэйкэ политик тунэмаш тӱҥалын ӧгыл,огэшат
йамдылалт.
^ Иачэйкэ сэкрэтар Корот
ков, А. комсомол пашам
вийаҥдаш
огэш тыршэ.
ПРОПАГАНДИСТ УКЭ ДЭНЭ ПОЛИТУЧОБО УКЭ
Йачэйкэ нимогай пашамат
Морко пэдтэхникумышто бо ок эртаралт.
огэш ыштэ.
альэ кизытат историй да
Райкомоллан тыдэ йачэйПропагандистым
вашкэ
политик тунэммэ К р у ж о к - муаш кӱлэш. Райкомол, ты кым
ончалын пашажым
лан пропагандист-влак у к э школыш кунам пропфган- вийаҥдэн колтымай.
улыт. Садланак политучо- диетым пуэт?Соснин Пэчук.
Н. К О Р О Л Ь О В .

№

)

Саботажник йал уполномочэн лийын огэш кэрт

Ашламаш йал еовэтыштэ
(Йошкар Ола р-н) йытын
муш йамдылымаш пашӓ
пэш начар кайа.
Альэ мартэ ик колхозат,
шкэт крэетйан-влакат планым тэмэн огытыл. Тэмашат огыт шоно.
Йытым, Муш йамдылымэ
планым кӱчык жапыштэ
тэмэн, 16 ийдалыкО ктьабр
рэвольуцо пайрамым куго
еэҥы маш дэн э ваш лийаш .

Т-в.

Арбан тӱҥалтыш шко
лышто (Йошкар-Ола р-н)
16-шо ийдалык
Октьабр
пай^ӓмлан,
йоча
вий
дэнэ еылнэ мутан "каеым
ӹшташ йамдылалтыт.
V
Соколов.

------- /

Мэр организацэ-влак малат
Звэнигово Марпэдтэхникумышто ОДН,МОПР пашам
нимолан йӧрдымын шындымэ. ОДН, МӦПР организацэ вуйлатышэ-влак ышкэ
пашаштым
мо ндэныт.

Рвэзэ Комунар

26 октьабр 1933 ий № 91
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звэнигов комсомол днанлымэ нассэ

Финпланым 7 нойабрлан—ЬО просэн да
М кО -ш лийигаш т ищ ж лан— 100 просэн тэмаш!
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Кажнэ комсомолэс аныклымэ
кассыштэ вкладчик лийжэ

Ро

до

Йубилэйлан огыт йамдылалт

з

ф
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ным кӱрын пытарымэ огыл.
Йубилэйлан 4 кэчэ вэлэ
кодын. Комсомол иачэйкылан конкрэтнэ паша дэнэ
йубилэйлан йамдылалтын,
сэҥӹмаш дэн ваш лийаш,
чыла комсомол вийым организатлыман.
Н. Штрэйн.

И

~ Оршанкэ йытын совхоз
пэлэнсэ комсомол йачэйкэ,
Комсомолын 15 ий тэммэ
йубилэйлан йамдылалташ
тӱҥалын огыл.
Йубилэйлан йамдылалтмэ
нэргэн комсомол погынымашым ыштэн огыт лончыло.
Совхозышто альэ йыты

Агротэхэкзамэным эртарат
„Раш“ комунысо комсо
мол йачэйкэ (Звэнигов р-н)
агротэхэкзӓмэн эртараш пи
жын. Тыдэ пашаш комсомолышто шогыдымо рвэзэвлакымат шупшыныт.

Агротэхэкзамэным комсомолын 15-шэ идалыкшылан
тӱрыс эртарэн шуктышаш
вэрч кучэдалыт.
„Раш“ йачэйкэ почэш адак
кӧ? Вашкэ!
Мичашэв.

Туныкташ альат тӱҥалын огытыл
Ронҥго йал совэтыгатэ
тунэмдымэ дэн шагал ^унэмашым альат учотыш нал
мэ огыл. Культармэйсат,
туныктымо ) вэрат, моло
туныкташ йӧршӧ ӱзгарат
йамдылымэ огыл.

Йал совэт кӧргыштӧ ӱмаштат шагал йэҥым тунык*
тэн лукмо.
Кизытак чыла йамдцлэн;
шагал тунэмшэ дэн йӧршэш
тунэмдымэ - влакым
туныкташ пижман. Б. И. Т.

Суралымэ шинча
Мустай йал совэт кӧргыш*
тӧ ик лудмо пӧрт уло. Тугэ гынат пашажэ нимат ок
кай. Лу^мо пӧрт вуйлатышын вуйжымат от уж. Тунэмшэ, тугак йалысэовлак книМароблит № 19,
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„ К а л и н и н “ колхозыш- кийат.
Кулак ой дэнак
то (Пӱйал йал еовэт) кулак- бригадир Л э б э д э в шӱльӧ
влак пурэн шинчынытат, олымым шӱктэн.
пашам пужгалэн кийат.
Йалыштэ пырдыж газэт
Л а п т ь э в Г р . Ив. ко- укэ. А почто кондымо ганьухлан шога. /Тудо-кулак. *зэтым лутдэгэчэ кушкэИмньэ-влакым йарныктарэн, дын пытарат. ^
имньэ - влаклан оҥэшышт, Комсомол йачэйкэ сэкрэ
логалын.
тар М о ч а л о в
чарныдэ
Адак кулак Й э ф р э м о в йӱын кийа.
актив-влаклйн аракам йӱкРайво дэн райкомоллан
тэн, колхозыш пурэн шин- тыдэ
колхозым кнзытак
тэргэн налын, кулак-влачэ.
Тэвэ кулак-влакым ком кым кожэн луктын, пэҥгысомол йачэйкэ ужэш тынат, дэ большэвик колхозыш
нунын кид йӱмалнэ шып еавырыман.
ГРИША.

сс

сын книшкажым налын огытыл.
ӧктьабр рэвольуцын 16
ийаш пайрэмжылан 60 про
сэн финпланым пуаш кучэдалман. Миклай Йыван.

на

ци
о

Колхоз гыч кулакым эрыктыман

в

Куго-Чнгаш комсомол вйачэйкэ Йошкар-Ола р-н) IV"шэ квартал окса чумырымо планым тэмышаш вэрч
ок кучэдал. Альэ марю ик
комсомолэсат аныклымэ кас-

„Мӓрий-Кундыӧ»* колхо'
зышто (Торйал р-Н) ыштымэ кэчылан учотым ыштыдымэ дэнэ мыньар ышгымэ
кэчым ик колхозникат ок
палэ.
Яаак колхозышто
озадымылыкатпашэн. КизытшиймэкиндымМИКИТАН
клатыш оптат. Йужо гунамжэ шиймэ киндым лэваш йымалнак чараш, орол дэч
поена кодат. Сандэнак
кита эрэ ышкэ чывыжлан
колхоз шӱльым
пукшэн
ила. Тыдым колхоз вуйлатышэ ужэш гынат, н и м о гӧ й

мэрымат ок ыштэ.
Кизыт шуко колхов-влак
доходым ыштымэ кэчэ шот
дэнэ пайлат. А „Марий Кундыш“ колхозышто ечэтовод
Митрофанын вуйдымо пашаж дэнэтрудодэньын учотым ыштымаштэ нимо шотымат от му.
„Марий Кундыш“ колхозышто озадымым кизытак
пытарыман.
Колхозникын
ыштымэ
ик трудодэньат
клае тушман, лодыр-влаклан ынжэ логал.
КОМСОМОЛЭС.

на

А пш ат Й огор.

Промколхоз пэлэК ВКП(б)
кандидат группо уло. Ты
йалыштэ кум комунист.
Саботажник торговой - влак
ваштарэш кучэдалаш комсомоллан нимогай вуйлатымагаым огыт пуо.
Комсомол йӓчэйк© сэкрэтарь ' К и р и л о в , Ф. К.
пашажым
пэш
начарын
ышта.
Райкомол да Морко про
курор, саботажник, спэкульант-влакым тэргэн налын
калык суд ончык гаогалтыман. А комсомол лӱмым
шӱктышӧ, йӱшӧ кашайлан
мэрым ыштыман. Комсомоллан пэҥгыдэ вуйлатымашым пуэн,
пашажым
молэмдаш кӱлэш. ЧОЛГА.

Озадымылыкым кизытак пытараш

би

К угэҥ эр йал (Йошкар-Ола р-н Т оп к арц эв М этрий йал совэт
кӧргыштӧ энталэ финударник. Тудо Ш-шо
квартал окса чумырымӧ годым массым умландарэн моштымыжо
дэнэ 3.223 тэҥгэ оксам погэн. 1У-шэ квартылыштат окса чумыршаш вэрч вийан кучэдалэш.
Кӧ Токпарцэв почэш?

ек

Топкарцэв—
финударннк

от

шэш 1 пунчалым лукто да
соцтаҥасымашыш Лопатин
комбинатысэ кассымӱжӧ.
Районышто улшо моло
сбэркассэ-влаклан
ончыл
сбэркассэ-влакын сэьгымаш
опытыштым налын, октьабрын 16-шо ийдалыкшылан
4-шэ квартал финпланым
60 просэныш шуктышаш
вэрч кучэдалман.
Ф. Н. Мичашэв.

низацэ пашам шаркалыш.
Копэративыш
торгайаш
кум кэчэ годым ыш мий.
Иалыштэ Кузман Йыван
шэмэр крэстйан-влак дэч
ӱйым ондалэн пога. Садлан
газэтыш
возалтэ.
Тудо
йункор, стэнкор - влакым
лӱдыктылаш тӱҥальэ. Тэвэ
Ф э о д о р о в , В. Ф —комсомолэс, йункорым кочкам,
тудо ынжэ
лий, манын
урэм мучко мушкындым
чумыртыл кошто. Тыгак
пионьэр, йӱнкор Р о л и н
С э м о н ы м газэтыш возгалмыжэлан лӱдыктыльӧ. Тудын коч могай озанлык по
литик компаньыштат сабо
тажник
улмыжо
рашак
койэш.

бл
и

ФИНОЛАН ВЭРЧ НАЧАР НУЧЭДАЛЭШ

Звэнигов
районышто
ГУ-шэ квартал финплан тэмымаш пэш начарын кайа.
Альэ маркэ 5 просэн гына
тэмымэ.
Комсомол аныклымэ кассэ-влак пашаштым пэш начарын ыштат. Аныклымэ
кассылашкэ пэҥгыдэ ком
сомолэс-влакым
ойырымо
огылат, комсомол-влак па
ш а гыч куржыт.
Обласэш лийшаш 12-шо
тиражлан
йамдылалтмаш
укэ.
Массэ коклаштэ ыҥлыктармаш паша начар дэнэ
200—250 тэҤгэ кассэ гыч
кэчэ йэда шагалэмэш. Л оп а т и н комбинатысэ ком
сомол аныклымэ кассэ окса
погымо планым эрэ кӱрлӹн
толэш. Кассыштэ паша йэҥвлак огыт ситэ,
Район ‘ кӧргыштӧ
ик
„ К р а с н ы й в о л г а р ь “ заводысо аныклымэ касеэ гына пашажым еайын^ ышта.
Ты кассэ III-шо квартыл
финпланым 118 просэнлан
трмэн. Кассым комсомолэс
Й э м э л ь а н о в вуйлата,паш аж ат сайын кайа. Октьабр\ рэвольуцийын 16 ий
тэммэ кэчыжлан IV кваргмл финпланым 70 просэн
гэмаш комсомол погыныма-

Ыэ м ы ч - С о л а
(Морко
р-н)
йалыштэ
комсомол
йачэкэ пашам огэш ыштэ.
Озанлык - политик кампаньыла дэч кораҥЫн шогалын. Тыгак клас тушманлан полшышо-саботажник,
спэкульант-влак ваштарэш
кучэдалмаш пашам начарын колта.
Садланак йалыштэ арака
торговой кашак^ пашэныт.
Тэвэ: Осып Элэксанддрий,
Осып Ониса, Логин Ильа,
Микывыр Ониса шулдо ак
дэнэ аракам налын’ шэргэ
ак дэнэ ужалат. Ик литырлан 4 тэҥгэ парышым
кодат.
Комсомолэс-влак аракам
чарныдэ йӱын кийат.
Колхоз вуйлатышэ Кочкаров, Н. К. колхоз дисциплиным
пэҥгыдэмдышаш вэрч огэш кучэдал.
Садланак колхозник - влак
арака дэнэ торгайат.
А
Кочкарьовшо нунын дэнэ
йӱын кийа.
Комсомол йачэйкын п а 
шам начарын ыштымыж
дэн саботажник влак осал
щонымыштым ыштэнак ыпгтачт. Тэвэ йал уполномочэн
Кочкарьов Иван
киньэ
нӧшмым
пэлыжым вэлэ
тӱлэнам“, манын тӧштыльӧ.
„Сай
мылӓндым
колхоз
налын, йэдиноличник-вЛак
огына тӱлӧ-манын дэзорга

шка налащ мийат, книшка
пуэдышэ укэ дэн шукыжо
мӧҥгэш кайат.
Ты ситыдымашым пытарэн, лудмо, пӧрг пашам
вийаҥдыман.
ИВУК.

Студэнт-влакын илышыштым
еайэмдыман
Йошкар-ола Марпэдрабфакыштэ тунэ мшэ-влакын
илышышт пэш начар. Тунэмаш тӱҥалмылан кок
тылызэ шуэш гынат, дирэкеий етудэнт илышым альат
еайэмдаш пижын огыл.
1-шэ дэн 3-шо илымэ баракыштэ чыташ лийдымэ
йӱштӧ. Пырдыжыштэ виш
койэда’ потолок гыч йӱр
йога. Коҥгаш олташ пуат
укэ.
Комнатыштэ 20
койко
олмэш 25-27 койкым шындымэ. Шогыл^шат
вэр
укэ. Баракыштэ элэктричэстват ок пуро. Тунэмаш об
шэжитьыштэ ик ӱетэл вэлэ. Мӧҥгӧ пумо пашам шукташ огэш лий.
Бараклаштэ кум радио
точко уло, тудат шып шинча. Газэт шарымаш, лудмаш паша нигунарат ок
кай.
Рабфакыштэ тошто тунэм-

шэ дэн угыч толшо-влак
ко к л а штэ
кэлшыдымаш
уло. Тэний толшо-влакым
ыштэн шуктыдымо баракыш колтэныт. Тушто нимогай газэтат, пыжыктылмэ
лозунгат укэ.
Нужна, батрак тунэмшэ
влаклан полшымаш
укэ.
Стипэндийат жапыштыжэ
ок пуалт.
Тыгай
начар,
чыташ
лийдымэ условий улмо дэнэ 16 тунэмшэ мӧҥгышкышт
куржыч.
Марпэдрабфакыштэ тунэмшэ-влакын
илышыштым
кизытак еайэмдыман. Дирэксийлан етудэнт-вла кын
йодмашыштым шукташыжэ
кӱлэш. А р ы н Ко л ь у ш .

Саботажниклан
пэҥгыдэ отпорым
„У ЙАЛ“ колхоз вуилатышэ
ВАВИЛОВ А. Н.
(Пӧтйал йал еовэт, Звэнигов
р-н) шыл лтмашым кӱрлнэжэ. Альэ мартэ ик грамымат пуэн огыл, пуашат
ок шоно. Вавилова: (ватыжэ) и Ш О ры к шылым кугыжанышлан ггумэшкэ; шкэ
кочкам“ манын кугон оредгэн кычкыра.
Тыгэ шыл
пумашым
кӱрлаш тӧчышӧ еаботажник-влаклан пэнтыдэ отпорым пуэн, мут кучаш шогалтыман.
БУЦЭНКО.

Соцтаҥас
дого
вор огэш ш у к талт

Морко Мэдрабфак дэнэ
Пэдтэхникумысо
йачэйкэвлак Райкомоллан кажнэ
комсомолэслан „Рвэзэ комунар“ газэтым налаш, мутым пуышт. Адак ышкэ
коклаштышт 1-шэ октьабр
маркэ 100 экз. шарэн шукташ соцтаҥас договорам
ыштышт.
Тугэ гынат, ты договор
кагаз ӱмбалнак кодо, па
ша штэ ыш шукталт.
Райкомолат ты договорым тэргыдэ шога. Райкомол пашазэ-влакшат „Рвэзэ
комунар“ дэч поена илат.
Нужйал йал еовэтыштэ
Н и к и т и н , И. Н.
тунэмдымэ дэнэ ш агал тунэмшым туныкташ альэ
мартэ тӱҥалмэ огыл. Ту- ^Отв. рэдактыр—
ҥ алаш огэшат шоналтэ.
м. в. в л еи л ь й эв.

Йошкар-ола Мргосиздатын 1—типографийж^*

Савыктышэ „Мар. Ком“

