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100 П Р О С Э Н
„Йошкар Э ҥ эр“ колхоз (Кужмарий йал совэт, Оршанкэ р^н) окса чумырымо пашаштэ мас-)
сэ ыҥлыктармашым шарэн, чыла финударникым
мобилизатлэн 4-шэ квартаЬ финпланым 100 просэнлан тэмэн.
Ышкэнам почэш, финпланым 100 просэн тэ^| маш „Йошккр Кэчэ“ колхозым ӱжына. Пэтыр.

МУНАР
ВЛКСМ Маробкояв дэн Ношкар-Ола горком орган

1911ИИЫШТЭ ШОЧШО ПРИЗЫВНИК-ВЛАКЛАН КОМСОМОЛ САЛАМ!
1911 ийыштэ шочшо-влаклаН салам Совэтчэкым орои Мэ, Марий облас гыч таш вуилатымэ почэш, лаш ,уло вййэм,
ЙоШкар армийыш 1932 СӧГвэт элна тӱньамбалнэ
пыштэм

про лэтар элнам а р а Ла ш

У ВИЙ ЙЭШАРАЛТЭШ
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Йӧшкар армийыш 1911 сорта гай
аралаш
да ийыштэ кайшэ йошкар эн вийан элыш пэҥгыдэ
Мыйэ, ^Ӓо ш к а р 'п э л эийыштэ шочшо пашазэдэн капиталист - влаклан отпо- армэйэс-влак, 1911 ийыш- элыш, класдымэ социа
д ы ш “ колхоз члэн (Вэс
шэмэр крэстйан рвэзэ-влак рым пуаш эрэак - йампэ
лист обшэствыш сав^р- шӱргӧ йал еовэт, Морко
йэшӓралтыт. Тыдэ пролэтар лийаш, адак чыла
на тэ шочшо призывниКэлнам, тыныс илышнам ара- ций дэнэ иза-шольыла кэл- влаклан шокшо саламым на. Мэ, йошкар армэйэс- р-н) С т э п а н о в , С т а п а м
лаш куго, у вий.
влак, Совэт чэкым, па- С э м о н , тачэ йошкар а р 
шэн илыман. Тыдын дэнэ колтэна.
Ожно капиталист кугы- пырльа сар тэхник да рэМэ, йошкар армэйэс- шазэ клас дэн шэмэр мий радамыш шогалын, еожаныш армийыш иӱын, ой- вольуционно тэорий тунэм- влак дисциплиным пэҥ- крэстйанын интэрэсыш- вэт чэкым пэҥгыдын арелаш тӱҥалам.
Г Ӹ рэн , шортын
кайэныт. маштат ударник лийман.
1929 ий гыч комсомолОжно салтаклан руш ку- Рэвольуционно дисциплин гыдын кучэнэ. Сар тэх- тым аралэн шогэна, Ка
чот тунэмына. питалист ка\пак мэмнан. ыштӧ шогз!0. Чодраштэ,
гыжан да помэшык-влакын вэрч да В о р о ш и л о в л а никым
интэрэсыштым аралаш -ка- лӱйаш тунэмман, адак он- Маркс-Лэнин— Сталин тэо- Совэт эл ваштарэш пи- нурышто, йаллаштат пайэныт. Кизыт социализм чылношогышо молозадачэ- рий дэнэ адак чот шуа- жыт гын пэҥгыдэ отпо- шан /1эктышыжэ вэрч да
вэрч кучэдалаш,
ыштымэ элнам, пролэтар влакыматчэслын шуктэн шо- ралтына.
рым п^аш йамдэ улына. еайлыкшэ
шэмэр маееым мобилизатдиктатурым да пашазэ клас гыман. Тэвэ ты лаша-влаЙошкар зрмэйэс— лышэ, организатыржэ лийКомунист партий да
дэн шэмэр крэстйан-влакын кым шуктышаш вэрч кучэШабалин.
ынам. Пашамударлын ышинтэрэсЫштым аралаш ка- далмаш тэнэй кайшэ кажнэ тудын онжо Сталин йолтымэмлан Лэстранхоз, кол
йат. Тыдымйошкар армий- йошкар армэйэс-влакын бохоз, йал еовэт йатыр гана
ыш кайшэ пашазэ дэн шэ йэвой<#1ашашт улэш.
^
Йошкар армийыш куанэн кайэм
пӧлэклышт. Мыйын уеталымэр крэстйан
рвэзэ-влак
Мэмнан элысэ пролэтар
Изий годсэк шуко орлы- гыч шогэм. Тудлэч поена
раш палат. Садлан нуно дэн шэмэр крэстйан - влак кым ужын, тунэмаш кайаш ОСО, ОДН, автодор органи- кэм, пашаштэ большэ|#1Кла
кучэдалын шогымэм ужын,
йош кар армийыш уло ку- буржуазий стройым сӱмы- корным
мудэ (Канганур зацылаштат члэнлан шогэм. колхозник-влак 1930 ийышмылышт дэнэ куанэн кай- рышт да
капитализмым йалсовэт, Торйал р-н) илыМыйым кавальэрий чаеат.
вожшыгэ пытарышт. Лэнин шым. Октьабр ровольуцо тьыш налыныт. Тыгэ йош- тэ колхоз вуйлатышылан
еайлышт. Комсомол йачэйКомунист партий вуйла-* партий да тудын онжо Ста лиймэнгкэ гына
мыланна кар армийыш уло кумыл кын полшымыжо дэнэ цолтымэ почэш, комсомол вос- лин йолташ вуйлатымэ по- илыш корно пэш кумдан дэнэ йывыртэн кайэм.
хозна большэвик колхозыш
питатлымэ дэнэ фабрик-за- чэш мэмнан элыштэ клас- почылто.
Октьабр рэвольуцын еэ- еавырнэн шуо. Сэҥымаш
водлаштэ, колхоз нурышто дымэ социалист обшэствэ
Тыгэ мый Нартас йал озан- ҥэн налмэ еӧвэт- чэкым да
каймыланна
ударник лийын шогышт. ышталтэш. Я капиталист лык тэхникумыш тунэмаш пашазэ да шэмэр крэетйа- дэнэ ончык
Ындэ тыныс илышыш со кугыжанышым кризис тэм- пурэн, кум ийыштэ тунэм нын интэрэсыштым пэҥгы- йал еовэт йошкар знамӓм
пуыш. Тыдым еулэн налаш
циалист пашам пэҥгыдын далын. Нунын вожышт кэ- лэктым.
Тунэм лэкмэҥгэ дын, оролаш тӱҥалам.
48 нур ударник (28 ӱдрааралэн шогаш
пролэтар чын шӱэш. Ышкэныштым У-Торйал Райзо-што зоотэхИошкар армийык( кай- маш) йӱд-кэчэ пашам ышэлна нунылан бойэвой ору- утарашлан вэрчын Совэт никлан ш о р ы ш ы м .
шэ.
тэнна. Колхозна еадланак
жийым кучыкта. Мэмнан Ушэм ӱмбак кэрылтнэшт.
М. М. Соколов.
Комсомолышто 1926 ий
йошкар армийыш отзывым
армий ожнысо армий гай Мэ тыныс илыш вэрч улыпуэн колта.
)
огыл. Мланна пэрвой вич- на. Нуно Мэмнан ӱмбак тоСай лӱйшым йамдылэна
Йошкар армийыш кайийаш
планым тӱрыс сэ- лыт гын, отпор пуаш йамОблас осоавиахим еовэт дэнэ да 500 патро** дэнэ, мэкэмат, пашаш еулэн нӓлҥэн шуктымаш—сар паша дэ^улына. )
сложно машинан мэханизИошкар армий эн чын, воктэнысэ етрэлковый ко- Лэсоиж^утутым 1000 пат мэ ударник билэтэм ом мупочэш, рон дэнэ, Обзу-ым 500 па далтэ. Туштат молылан примыжым палаш, тӱжэм дэнэ вийан орол. Тудо тыныс митэт вуйлатымэ
мэрнэ лийын шогаш ӱмбаОктьабр
пайрэмын
16
ид- трон дэнэ пӧлӧклалтыч.
у машина-влакын тэхник- илыш аралаш тӱньамбалПоена й эҥ ^ л ак ӱчашы- кэм тыгай шуктышаш па
шым палэн налаш куго йӧ- сэ пролэтариатын интэрэ- алыкшэ лӱмэш 7—8 нойаным ыштыш. Тэнэй Иошкар сыштым аралаш эрэ йамдэ брыиУтэ Иошкар-Олаш ӱча- маштэЛ вэрым О х о ти н Р. шам налам:
1) Пэҥгыдэ дисциплин
налын. Тудым винтовко дэ
шэн лӱймаш лийэ.
армийыш кайшэ пашазэ, шога.
вэрч,
нэ
да
еай
лӱймыжлан
книш14
командэ
лӱлтын,
тышшэмэр крэстйан рвэзэ-вла
Эсэн лийжэ йӦшкар ар 
2) Командирын чыла шӱкЬ 70 йэҥым шупшмо. Лӱ- кашыжэ палым ыштэн пӧкын, кажнэ комсӦмолзсын мий!
лэклышт.
2
вэрым
Д
о
м
р
а
лтмаштэ
1
в
э
р
ы
м
Ма
рЭсэн лийышт Йошкар ^рдымыжым нимо дэч чакныик тӱҥ рӱдӧ задачышт ты*
дэ—сар тэхникым палаш, мийыш йэшаралтшэ 1911 ^ и. т р а н л э е командэ налын. ч э в , Ф. Т. нальэ. 500 па дэ шуктыша^! вэрч,
250 гана лӱймаштэ 230 ''оч трон дэнэ да книшкаш па
3) Сар, флот тэхникым
Сар ӱзгарым ышкэ шИнча шочшо призывник-влак!
ком пуэныт.
лым ыштэн пӧлӧклышт. 3 пэҥгыдын шинчэн налшаш
2 в э р , ы м Л э с о и н с т и т у т вэрым К у г э н э р о в , Д. Н. вэрч,
Совэт чэкым пэҥгыдын оролаш
228 очко дэнэ налын. 3 вэ4) Маркс-Лэнин тэорий
тӱҥалам
рым Обзуй командыжэ 217 налын, усталыкшым ончык- дэнэ шуаралтшаш вэрч да
тэн. Тудым книшкашыжэ Совэт границым капитали
Мыйэ Звэнигово р-н, По кидыштэм кучэн, Совэт зл очко дэнэ нальэ.
мар йал еовэтыштэ шочын ым чэелын оролэн шогаш Садлан Мартранлэсым ик палым ыштащ ончыктышт. ст кэрылтмэ дэч пэҥгыдын
Охотин.
аралэн шогышаш вэрч больмэлкокалибрнэ
винтовко
кушкынам. 1926 ийыштэ тӱҥалам.
шэвикла кучэдал шогаш
Лэонтьэв.
комсомолыш пурэн, поли- I „
тӱҥалам.
тикым чот тунэмаш тӱҥа- Иошкар армий—
Руйа-сола йал еовэт еамотьок
Комсомо/рс— С т э п а н о в.
льым. комсомол йачэйкэ
корнышто
куго кумда корным пошкол
Руйа-сола йал еовэт кӧр- „ П я т и л е т к а в | ч е т ы р е
чын пумо дэн 1930 ийМый Шэрнур С.П..Ш.*ын
Культур паша
ыштэ Чы кма олаеэ сад, 3-шо курсышто тунэмым. гыштӧ (Оршанкэ р-н) йы- г о д а “ 7,74 еэнтньэр, „Вто
пакча, мӱкш пашалан ту- Тачэ йошкар армийыш ада- тын муш пуымаш ~ паша р а я п я т и л е т к а “ 5,19
окшакла
пыкшэ
иэммэ тэхникумыш тунэмаш кат куго школыш, еар па еамотьок корно дэнэ кайа. еэнтньэрым гына
К
о
ҥ
ганур
йалышт»
пуэныт.
Моло
колхоз
да
пуршым. 1933 ийыштэ ты- ша, тэхник тунэмаш, еовэт Тыдэ пашаш опортунистла
>дэ тэхникумышто еай тунэм чэкым пэҥгыдын | оролаш ончымо дэнэ кӱрлын шук- ышКэт озанлык шэмэр-влак (Торйал р-н) комсомомоя
йачэйкэ паш ам начарын
огытат шоналтэ.
тэныт.
т
тэхник плодовод спэциалист кайэм.
ыштымыжэ дэнэ, к у л ьтур
Тыгай
еамотьок
корно
да
Тачэ мартэ йал еовэт мучлӱмым налын лэктым. ТуЙошкар армийыштэ еонэм пытармэкэ тудо тэхни- вэт чэкым пэҥгыдын оро- ко ик йолхозат йытын, му- чэрэпахэ тэмпэ дэщэ пашам пашат окшакла.
Ш эмэр 'калык
кином,
шым крэмгамат пуэн огыт- ыштымашлан кизытак мукумыштак
питомникыштэ лаш чэрэ йамдэ лийам!
епэктакльым,
культуран
чашым
Ыштэн,
кугыжаныпашам ышташ кодышт. От
Йошкар армийыф кайшэ ыл. Тыдэ пэш куго намые
йодыт
гынат,
шын йытын, 'муш, трэетым канышым
паша вэт.
пуск жапыштэ колхозышто
Г р э б ньэв.
Тугак трэета пуымаш па- тэмаш пумо планым кӱ^ык епэктакльым шындаш икпашам ыштышым.
тат огыт шоналТэ. Тыгак,
Чыла пашаштат ончыл ПАШАДАРЫМ "ТӰЛЫМАН шат еай ок кай. Иужо кол жапыштэ еодор тэмыман.
киномат ш уэн
ончыктат.
»П.
М и т к и н прорабпункты- хоз вуйлатышэ-влак йы
радамыштЭ ударник лийын
што
бухгалтэр
М
а
л
о
в
патын, муш трэета пуаш огыШ О ГЫ Ш Ы М .
- ;
Огыт туныкто
ш адар йодаш мийшэ паша- тат шоно, „эшэ шуэш“ маПаша ыштымаштэ гэрой^
,У илыш" колхозышто^гэ гынат. альэ мартэ туныкзэ-влаклан океа, пуымо олЛЫКЭМ
ОНЧЫКТЭНфМ ~гын мэш
," т*
таш тӱҥалын огытыл, тӱигылт вэлэ колта. нын поктымым вучат. Трэ* (Коҥганур йал еовэт, ’У-ТорЙошкӓр армийыштат йош- Адак еэнтьабр тылзылан ет^пуымаштэ лачак „1 ма йал р-н) тунэмдымэ дэнэ ҥалашат огыт шоно.
Эрбий.
рт* колхоз 15,38 еэнтньэр, шагал тунэмшэ йатыр. Тукар винтовкым пэҥгыдын пашадарым огыт пу.

Рвэзэ .Комунар

13 нойабр 1933 ий 96 №

МАО-ш литшж тиражмт 4-шэ кщртал
финпламым 100 прост тэмаги!

СЭҤЫМАШ ТЭМПЫМ
Л У Ш Т А РЫ Д Э А Д А К
ЧОТ КУЧЭДАЛМАН

ИМНЬЗ ОНЧЫМО ТЫЛЗАШ ЭРТАРЫМШТЗ
АЛЬАТ К Ш Ш ВАШТАЛТЫШ УКЗ

Тиражым еэҥымаш дэн ваш
лийына
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Маробисполком прэзидиу- дарымаш
п а ш а ' цшташ
мын 26 октьабрыштэлукмо колтэн.
пунчалжэ почэш, 1 нойабр
Моркочрайон гын, адакат
гыч 1 дэкабр мартэимньцм „пиеырак.“ Тылзаш эртатэлылан йамдылымЭ дИш рышашлан альэ мартэҥат
Й о ш к а р-О л а М а рпэд- „имньым РККА“-лан манмэ парньа дэнэ парньамат тӱ»Вич ийашым ныл ийыш- квартал окса погымаштэ 11 и н с т и т у т д э н Р а б ф а к фондо организатлымым тэр- кэн огыл. Райкомо^ гынг
тэ“ зайомын Йошкар-Олаш тӱжэм Тэҥ. оксам погэнЛГыгак марий о,бласэш лийш аш 12- гымэ .тылзаш эртаралтэцг. „ончыкыжым тӱҥ алы на“ вэлнйшаш 12 тиражшэ—тыдэ Ч р н у р' комсомол йачэйкэ що тиражлан ударнэ иам- Тылзӓшын задачыжэ нэргэн. лэ манын пэҥыжэш.
Музайомдан дылалтэш.
кумышо квартал финпла- гыч П э т у х о в
газэт коч раш ончыктымо.' тат укэ: поена райкомолИдалыкаш финплан ин Тугэ гынат, поена район- влак имньэ ончымо тӹлза\
ным тэМымаштэ МАО-н бо* ЗОО тэҥгэм подгэн.
йэвойлӓ кучэдалын шогыМ о р к о комсомол орга- ститут мучко ч80 просэныш влак ты кӱлэш пашаш ки- шыш ушнэн, конкрэтнэ па
мыжым ончыктышо оразэц- низацэ 6.500 тэҥгэм пог'эн, шуын. Вич кэчэ коклаштэ зытат уш нэн огытыл. Йа- ша ышташ пижын огытыл.
шэ улэш. Тыдэ сэҥымаш 25 нойабр маркэ 1500 тэҥ* рабф’а к комсомол ко^эктив тыр колхозышто имньэ-влзк Варажым ты паШам аклыфронт, комсомолын шэмэр гэм погаш пэҥгыдэ обэза- ебэркаееыш 250 тэҥгэ ок- чараштэ шогат. Имньылан дымаш, изэ паш алан шоткоклаштэ ыҥлыктарымаш тьылствым налын. 118 к^гм- еам угыч" погышт. Тираж- качэетвэннэ кургым огыт лымашат койэш
(Морко
пашам вийӒн колдымыжо ермолэс сбэркассыЬтЗ члэн лан йамдылалташ актив- пукшЪ. Т эв э^ Ч ап ӓ й “ кол район). Ты тылзаш ыматмонунын хозы што •(Оршанкэ
р-н) ло озанлык политик паша
да финплан вэрч кучэцал- улӹт, шэмэр кокла гыч 205 влакым шупшмо,
машкэ- кумда массым ушэн вкладчикым .муынӹт^Нуно коклэштэ соцтаҥас шары- имньэ вӱта укэ. Садлан дэнэ кэлыдптарэн колтыман.
имньэ-влак йуш тӧ вэрыглтэ, Ты шӧт еЬрко районышта
моштымыжым ончыкта.
массэ коклаштэ умландар- мэ.
Ты пашалан йамдылалт* лавраштэ шогат.
„Упшо огэш кой.
МЯО-ш лийшаш 12-шо маш пашцм сайын шындытираж
комсомолэс-влакым мышт дэнэ сбэркассыштат мым тэргаш пырдыж газэт!м арий- колхозышто тын,
Шинчэн лийман,\ имньэ
лукталтэш. Ядак ударник и м н ь э - в л а к л а н ро* ончымо йашам* образцово
адакат чот финпланым тэ- пашам вийаҥдэн колдат.
мышаш рэрч мобилизатла
О р ш а н к э райкомол рай- дэнэ почэш шӱдырнылшым кан шӱльым иукшат. Ки- шындымаш—йаллаеэ, кӧлда [нунын ӱмбакэ шукты- сэнтр гыч шэмэр массэ*кок- шэм оҥа дэнэ йошкар оҥ- зыт имньэ-влак йатЫр йар- хозлаеэ комсомол органищашлыккуго пашам пьц&та. лашкэ зайом дэнэ модын аш еэралтэш. Тылэч поена нэныт. Ты^ай факт-влакым зацэ-влакын ик кӱлэш ру
фин- йатыр ончыкташ лийэш. Ты до пашашт улэгн. Ты паК о м с о м о л а влак 4 - шэ налмыштӹм тэргаш 16 ком оргайизаций-влакын
квартал финплкным тэмаш сомол бригадым колтэн. Ты- плай вэрч кучэдалмыштым нимолан йӧрдымӧ паша-вла- шаштэ комсомолэс-влаклан
куштылго кым Оршанкэ райзоат, рай- эн ончыл радамыгйтӧ лийударнын кучэдал толыт. Тэ* гак Ма р е к о в йалсовэтыш- тэргэн шОгаш
вэ Торйал р-н, комсомолэс тэ куштылго кавалэрий па кавалэрий кажнэ кэчын па комолат пэш раш паЛат гы * ман. Клас тушман, дэзоргашам ышта.
нат. кӱлэш мэрым огыт низатыр-влаклан комсомолТаныгин
йолташ 4-шэ шам ышта.
Шэфыш налмэ Ц а в л о в о ыштэ. Альэ имньэ вэрчтыл- ла отпорым пуэн, соцтаҥас
йалсовэтыш поена' бригд- зашышкат уш нэн
шуын дэн ударничэетвым адак
Вараш кодшо район-влаклан
гына чот шарэн, имньэ ончымо
дым колтымо. Тиражлан огытыл. Райкомол
шупшылалтман
йамдылалтмым 'тэргаш да пыкшэрак 3 комсомолэсым тылзашым образцово эртаПоена комсомолэс да йа М а р и й-Т у р э к район еоц- финпланым тэмышаш вэрч колхозлаш тылзашын зада- рыман.
кучэдплыт. Тыгак
зайом чыжэ нэргэн маееэ умланП ӱ н ч э р И в у. чэйкэ-влак еэҥымашым ыш- таҥасыш ушнэныт гынат,
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ончэн
коштыт.
тат гынат, район-влак фин- пашаштым^сщйын виктарБастраковлан мэр кӱлэш
Ышкэнан почэш моло йапланым тэмышаш вэрч ебэр- машышт укэ. Ышкэ ӱмбачэйкымат
ӱжына.
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(Ор- сомол йачэйкэ, имньэ н э р -1
Ола кӧргыштӧ—47,3 про начар кучэдалыт.
шанкэ р-н) чыланат пэш гэн огэшат шоналтэ. Тыдэ
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финпланым
сэн, ^ Ш э р н у р район—45,2
раш палат). Тудо колхозым
просэн да Марий-Турэк дэн ты дэкадыштак 100 просэн- шаш вэрч нача- пэ игыдэмдащ тырш ышаш нимоланй^рдымӧ тӱе. Имньэ
ончӹмо пашам кӱлэш еэПараньга—43,7 просэн гыч лан тэмэн шуктышаш вэрч
олмэш / шолдырташ вэлэ мын ыштщман. Ты пашашрын
кучэдалыт
партий
вуйлатымэ
потэмэныт.
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колхозын тэ комсомол йачэйкылан
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пашам аклыдымыжеэнлан вэл тэмэн. Моло ра- клае тушманлан отпорым океа погымо план тэмы- выргэн пытэныт. гИмнЬэ онлан
кӱлэш
мэрым ыштыд^
йон-влакымат мокташ огэш пуэн, чыла финактив да шаш вэрч начарын кучэдал чымашым еайэмдаш нигэат кодымӓн огыл.
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„ К ӧ ж э р с к и й “ колхоз за- огыт тыршэ. Бастраков гын,
районыео органиэацэ-влак- мобилизатлыман. Лу кэчэ
ын.тира>|лан начар йамды- коклаштэ зайом океам, до йом океам альат погэн пылалтмыштым рашак ончык- бровольный взносым, ты- тарэн огыл, 94 просэн гына
Октьабр паирэж капиталист эллаштэ
гак й.-оз. налог, страховой, погымо. Тыгак йал озантат.
Тираж маркэ ик дэкадэ ^оло тӱлышашым МЯО-ш лык налогым—99 просэн,
Пароход ыштышэ рвэзэ-влакын "Согына кодын. Тугэ гынат, лийшаш 12-шо тиражлан страховой океа дэн еамообложэньым—95
просэныш
финплан тэмымаш пэш на- 100 просэн погэн пытараш
вэт Ушэм рвэзэ влаклан возымышт
чар тэмпэ дэнэ кайа: Рай- —тыдэ мэмнан ончылно шо- гына шуктымо.
П а р и ж. 8 нойабр.(ТЯСС). дам ончаш да тунамак мэмЫшкэт крэстйан-влак оккомол да райфо, тулэч мо- гышо, тачыеэ шуктышаш
Франсий
комсомолын „Яван- нан орланэн, нэлэ илышышеа
погымаштэ
тылэчат
поло организацыла ты пашашгард“
лӱман
газэтшэ „Дйун- тэ илмына нэргэн тыланда
бойэвой
пашана.
чэш шӱдырнат. Нуно зайом
кэ кумда массам ушэн мошкэркэ“
пароход
ыштышэ ойлаш Совэт Ушэмышкэ ик
океам—50_
просэным
вэлэ
В. П а р ч а р ы н .
тэн огытыл. Ш э р н у р дэн
погэныт. Иал озанлык на- рвэзэ-влакын Октьабр рэ- йолдацшам колдышна.
Мэ тэмдан примэрда дэнэ
логым, етраковойым, еамо- вольуцийын 16-шо идалык
обложэньым—97 просэныш пайрэм годым возымыштым ончыко кайаш мутым пуэна.
пэчэтлэн.
Мэ раш калаеэна: капйтавэлэ шуктэныт.
Тушто .тыгэ ончыктымо: лизмын чылӓ вийжэ тэмдан
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Мэмнан пашадарым волтыхоз (Вэе—ш ӱргӧ йал еовэт, пиекым ыштэн, океажымат ла-сола йал эн почэш шӱ- мын ваштарэш кучэдалмы- кучэдалын налмэ еэҥымашдырна.
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дам шалаташ кэрылтыт гын,
Морко р-н) кэрэк могай тӱлэн пытарышт.
Окса
погымо
планым на годым, тэмдан илышда
озанлык— политик кампаньэ • Колхоз ончык кайымашмэ тэмдан могырышто лийтэ комсомол йачэйкэ пашам кӱрлаш тӧчышӧ - влаклан эрэ «-еайэмын толэш. Мэ,
годымат ончыко лэктэш.
отпорым пуэн, тыдэ, кэчэ тэмдан кугынончык каймы- ына.
Окса погымо пашаштэ еайын колта.
Йал еовэт кӧргыштӧ ты коклаштак финпланым 100
Лондонышто митингэ
к улаклан полшышо сабо*
колхоз
ударнэ радамыштэ просэнлан тэмыман.
тажникым пэрэн IV квартал
Лондонысо куго зал-вла- шогалаш, пашазэ-влак рэБурин, И. Т.
финпланым 100,3 проеэнЛан шога.
кым чыла октьабр пайрэм зольуцым возэныт.
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Ончылно улына эртараш налмэ. Ойлышо- Лондонын эр вэлпароход
влак чыланат Совэт Ушэ- ыштышэ пашазэ-влак Йапо„ Ш ы т ы ш э 1*колхоз('Йош мын мирнэ политикан ул- нийыш колтышашлык еар„Йошкаркэчэ“ колхозлан намые! кар-Ола р-н) окса погымаш- ы жым палэмдат. СССР ӱм ӱзгаран пароход ш улш ыкколхоз океа погымо пашаштэ ни- тэ йал-совэтын кӱлэш нарэ бак Ъэрылтмаш лийэш гын, тымашым чарнаш, каҥашэ»Иошкар ' кэчэ
вуйлатымыжэ дэнэ 4-шэ чыланат ик йэҥгай аралаш ныт.
^ужмарий йал еовэт, Ор- могай пашам огэш ыштэ.
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рэ- эргарышэ-влакым чурмаиш
ога. Яльэ мартэн VI квар- прорыв? гыч лэкташ уло
пэтыркалмаш лийэдэн.
1ЫМ
50 просэныш вэлэ финактивым да комсомолэс- еам Налогы м погэн пытарэн- вольуцо кэчылаштэПольшо
на.
,
~
кугыжаныштэ
Варшавэ,
ктэн. Зайом океа 900
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Домбровский,
Лодз
дэнэ Си- Отв. р?д. М. В. ВасильЙэв.
влакым
мобилизатлыман.
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латышэ Л эбэдэв, П. Н.
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