Чыла эл пролэтау-вяак , уш нкза\

М ИКНЛЭ— УДЯРНИК
Йагошин Микалэ, комсомолэц
„Стальной путь“
КОЧХОЗЫШТО (Ш эрнӱр р-н)
пашам ударный ышта. Кодшо ийын тудым пӧлэклымэ
ильэ. Тэнейат пашаштэ молылан прймэрым ончыктэн
шога. Шошо аҥ а эртарымэ
годым 0,75 гэктар олмэш

ГАЗЭТЫН АКШЭ
Як тылызылан бӧ ур
3
„ 1 т. 80 „
6
3 60
Ик ийлан 7 _ 2 0 —

„, ВЛКСМ Маробком дзн Йошкар-Ола Горном орган

1,05 гам куральэ. ТХаша
нормым 135 процэн тэмэн
шога. Моло колхозник-влакымат
ышкэ почэшыжэ
шупшын, пашаштэ большэ
вик чолгал^кым ончыктыш.
Микалэ кызытат—ударник
Мамайэв Эчук.

ССР Ушэм СНК дэн ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын пунчалышт-влак
д) Зависим дэн колонийГрэков
Б. Д.,
профэс- изводитьыл вийым вэраҥ
сыр Панкратов А. М., про- дымэ дэн калык озанлык
эл у историй.
2.
Историй д эн э,у учэб-фэссыр Пионтковский С. А. могай улмыжо нӧргӧн обзоник-влакым лукташ тыгай
Зависим дэн колоний эл рым ышташ, вара кажнэ
груп члэн-влак спискым у историй:
районын экономик—гэограпэҥгыдэмдаш. ^ . .
Радэк К. П. (вуйлатышэ), фий \ характэристикыжым
Дрэвний мир историй: Габидулин X. ё., профэс- лончылӧҥ пуаш.
1. Ш колышто раш орга- Ёуйлатышылан ончыкыжым
д)
9 клас програмыштэ
низацион структур дэн по- пэдтэхникумышто сай ту- профэссыр Ковальов С. И. сыр Конрад Н. И.,. МухардГодэс М. С., капиталист э^-влакын экорӓдкэ
лийшаш лан, чыла нэм
лэкшэ* учитьыллан (вуйлатышэ), акадэмик Ни жи А. С.,
гӧо^рафийыштым
ССР Ушэмыштэ общо шин кум ий шогышым вэрласэ кольский Н. М., Сванидзэ Кокин М. Д , Мадьар Л. И., номик
чымашым пуышо тыгай калык туныктымо орган- А. С.*дэн профэсыр Мину- Миф П. А , дэн Ратштэйн пурташ .
Ф. А.
3. 1935 ий ийуньлан гӧогтип ш кол-влакьш ышташ: влак дэч ёай * атэстацым лин А. В.
Кыдалаш
кӱрым
историй:,
3.
Историй
дэнэ
Квалирафий
дӧнӧ у учӧбникым
тӱҥалтыш школ, тӱҥал- налшэ учитьыл влакым гӱ Профэссыр Крсьминский фицированэ
спэциалист йамдылаш, тидлан тыгай
тыш дэч кугырак да кок- ҥа шогалтыман.
Е. А. (вуйлатышэ), про- влакым йамдылаш лийын автыр-влакым
пӧнтыдӧм8: Тӱҥалтыш школ вуй, ла школ.
фэссыр
Гуновскнй А. И., 1934 ий 1 сэнтьабр гыч даш:
2. Тӱҥ алты ш школышто латышылан Ушэмысэ дэн
а} Тӧрэхов П. Г. дэн ^ЭрНаркомпрос Трактӧнбӧрг О. В., Малы- Моско дэн Лэнинград уни— 4 класым (1 гыч 4 мартэ) рэспублик
вэрситэтлаш тэ историй фа- дэли В. Г.—тӱҥалтыш шкокалык туныктымо шэв А. Й.
ышташ, тӱҥалтыш дэч ку- влак,
У историй:
культэт-влакым угыч по лын 3 дэн 4 класлан элэгы рак школышто—7 кла- вэрласэ орган-влак ончыкАкадэмик Л укин Н. М. чаш.
Ш ыжэ прийомлан мэнтарнэ гэографий учэбсым (1 гыч 7 мартэ), кокла тымо почэш шогалтат.
про.фэссыр кажнэ факультэтыш
150 ник 2) ужашан);
9. ТуҥаЛтыш ш кол дэч (вуйлатышэ),
школъпито—10 класым (1
Ф
ридльанд
Г.
С.,
профэсйэҥыМ
налаш,
тунэммэ
б) профэссыр ' Бархов
к у гу р ак дэн кокла школгыч 10 мартэ).
А. С. дэн (профэссыр Поло3. Ш коллаштэ кизыт ул- влак вуйлатышым дирэк- сыр Далин В. М., профэс- срокым 5 ий ышташ.
сыр Зайдэль, Г. С. дэн довинкин А. А.—5 класлан
шо груп п влакым клас ма- тыр манын, лӱмдаш .
ССР Ушэм Соинарном физик гӧографий учӧбник;
цэнт
Йэфимов А. В.
нын лӱмдаш , шотлымо по- Ю. Тӱҥалты ш дэч кӱгурак
в у й л а ты ш э В. Молоток.
ССР Ушэм историй:
в) Варжанский С. Л.—
рӓдкым 1*шэ клас гыч 10- дӧн кокла школ - влак ди
Профэсыр
Ванаг
Н.
Н.
ВКП(б) Рӱдӧ Иомитзт 6 класын тӱньа уж аш дэн
рэктырлан ончыкыжым пэшо клас мартэ ышташ.'*
сэкрэтар И. Сталин.
кугы рак эл-влак гэографий
4. Йужо школышто 7 ий- дагоги^ куго школышто ( в у й л а т ы ш э ) профэссор
учэбник (ССР Ушэм дэч
аш йоча-влаклан ыштымэ сай тунэм лэкш э да кум
поена);
нульэвой группым приго- ий годым школ пашам ышг) профэссыр Паранский
товитьэлнэ
клас-—манын, тышэ-влакым гына шогалИу
Н. 7 класлан ССР Ушэм
тыман.
лӱмдаш.
физик гэографий учэбник;'
5. Кокла школ - влакым
•И- Тӱьгалтыш дэч кугуд) Профэссыр Баранский
писыракын шарышаш п л а рак дэн кокла школ - влак
Н. Н.—8 клаеын ССР Ушэм
ным ССР Ушэм Совнарко- дирэктырлан уш эм дэн рэсССР УшэмСойнаркомдэн
2. кокла школелшто гэо- экономик гэографий учэбмыш Пуаш ССР Уш эмГос- публик Наркомпрос - влак ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт онграфий туныктымашкэ ты- ник.
планлан кӱш таш .
шогалтат.
чыктат, тӱҥалтыиг дэн ко- гай вашталтышым пурташ:
е.) Витвэр И. А.—9 клае6. Тӱҥ алты ш дэч кугу12. Спэциальнэ пэдагогик кла ш ^оллаштэ гэографий
а) 5 клас програмыш— лан капиталист эл эконо
рак школышто тунэм лӧк- обраЗюваньым налш э йэҥ- туныктымаш
ситыдымаш физик-гэографийым
гына
щэ влаклан утларакш э тэх- влакым вёс пашаш ышкэ дэнэ орлана; тышэч куго пурташ , ыштымэ кугытым мик гэографйй учэбник.
4.
РСФСР
Наркомпрос
никум-влакыш пураш п р а  спэциальнысш э дэнэ огыл, ситыдымашыжэ тыгай: от тугак кодаш, но содэржадэн ОГИЗ-лан учитьыл-влава налмашым* кокла шко кол^ымашым чараш. ,
влэчоныс дэн кӱкш ын ту- ньыжым куш тылгэмдаш да клан полшаш
гэографий
лышто тунэм лэкш э-влакныктымаш, физик гэогра- тудым 5 класыш тэ тунӧм-) хрэстоматийым, гэографий
ССР
Ушэм
Совнарком
лан утларакш э куго школвуйлатышэ— В. Молотов. фий матэрйал ш агал, кар ш э-влак итог дэнэ кэлыш-! туныктымо мэтодикым, кнавлакыш пураш правам налтам палымаш начар, гэо- тараш;
(га-влак библиографий онВКП(б) Рӱдӧ Комитэт графий
машым ышташ.
туныктымаштэ
б) 6 клаеыш тэ
тӱньаг^ыктыш ым да учитьыл-вла7. Т ӱҥалты ш ш кол-влак
сэкрэтар - и . Ст а л и н .
да учэбник влакыштэ ста- ужаш ын (Иэвроио, Азий, клан гэографий журналым
тистикэ—эк о н о м у ^ матэр- Амэрик, Африк, Австралий) лукташ кӱш таш.
йал дэн обшо схэмэ утыж физик-гэографий обзорэш
5. Ушӧм рӧспублик нардэнэ уло, сандэнэ тунэмшэ ӱтларак шогалаш. Кажнэ компрос-влаклан, 1934 ий
влак школ гыч ш укыж го ужаш ын к у ш р а к кугы ж а гыч тӱҥалын, тун0МШ0-владым гэографийы м- элэмэн- ныш нэргэн евэдэньым йэ- клан географий дӧнӧ лудаш
тарнэ шинчымаш дэч пос Шараш (Политик строй, ка- изирак кнага-влак еӧрийым
лык озанлык, тулэч молат), (куго п ут 0ш 0ств 0ник-влак
ССР Ушэм Калык коми- йавлэньым, историй паша* на ^экты т.
йэҥ
^лакы
м
,
хронологий
да, сар влак Совэт дэн ВКП(б)
Ончбгктымо ситыдымахЬ- тунэммэ матэрйалым тидэ биографий, поена ӧл дӧн
Рӱдӧ Комитэт С С Р' Ушэм тым обэзатьылнэ пэҥгыдэм влакым пытараш лийын, клаеыш тэ тунэмшэ-влакын калык-влак илыш гыч ойш коллаш тэ историй тунык- дымаш улэш .
ССР Ушэм Совнарком дэн ий шотышт дэнэ кэлыш- лымаш, кугы рак путӧШӧсттымаш начар шындымэ ма- ф Тыгай историй курс вэ- ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт тӱ- тарэн куштылэмдаш.
вий, тулӧч моло попӱльарнын ралэмдат.
Учэбник- лэ тунэмш э-влаклай кӱлэш ҥалтыш дэн кокла школв) 7 клае програмыштэ нэ описаньэ) лукташ кӱш влак дэн туныктымашыжат нӓрэ умылымашым, историй лаш тэ гэографий туныкг ССР' Ушэмынобшо физикэ- таш.
отвлэчоц, схэматик шотан матэрйалын нагльадныс дэн тымо учэбник - влак дэй гэографий обзорым кодаш,
6. ОГИЗ дэн Картотрэст'улыт. Граждан историйым конкрэтнысшым пуӧн кэр- програмым угыч _ончэн лэк- тудын кугытшым утларак лан наркомпрос-влак йодмо
илышэ, сӧралэ ф о р ^ дэнэ, тэш, тидэ нэгы зцп гына таш кӱлэш манын шотлат, кугэмдаш , тыгак ССР Ушэм почэш гэографий картым,
кугы рак событий дэн факт- историй собы тиш м , чын ушӧм рэспублик Нарком- рэспублик, Край,
облае ӓтлаеым, еӱрэтым, таблицым
влакым хронологий радам лончылымаш да чын ик- прос-влаклан тыгай поло- обзорым кугэмдаш, прог- тулэч моло кӱлэш тунэмдэнэ да историй п^ш а йэҥ тышлымаш лийын кэртэш, ж эньӧ дэнэ виктаралташ рамыштэ экономик дэн ста мэ пособийым луктын ш уктистик матэрйалым шага- таш кӱшТымӧ.
влакын характэристикыш т тыгэ
гына тунэмшылан кӱшталтэш:
1.
Т ӱ ҥ ал т ы ш . школыштолэмдаш, тидэ жапыштак
дэнэ туныктымо олмэш—ту- марксист
ССР Ушэм Совнарком
сэмын умылы. нӧмш ӧвлаклан обшэствэнэ- машкэ ш уктэн кэртэш. / (3 дӧн 4 клас) тунӧмшӧ- обзорлаштэ кажнэ рэепубв у й л а т ы ш э В. Молотов.
влакын уш ыш тыш т тӱҥ лик, край дэн облае гэог’ экономик формацэ умылВКП(б) Р ӱдӧ НомНтэт
Тидын дэнэ кэлы ш тар/н, Гӧографий лӱм влакым (ӧл, рафий
тармашым абстрактна пуат,
характэристикым
сэкрэтар И. Сталин.
ССР
Ушэм
Совнарком
дэн
вӱА тӧҥыз, курык, ола- кумдаҥдаш (вӱд, йэр, тэтыгэ граж дан историйым
радам дэнэ тӱныктьщашым ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт пун- влак лӱмым тулӧч молат) ҥыз, климат, флот дэн фапэҥгыдэмдаш
тыршыман ун-влак описан|>э, калык,
отвлэчон социологий охэмэ- чалыт:
1.
1935 ий ийуньлан ис
да гэографий картым про- кугы рак ола-влӓк, кӱртньӧ
влак дэнэ вашталтат.
Тунэмшэ-влакын историй торий дэнэ тыгай у учэб- грамыш ончыктымо почэш корно дэн шоссэ корно, и „ Будьонны й “колхозышто
пэҥгыдын. шинчаш. Тунык- тулӧч молат):
(ЙошТгар-ӧла р-н) йоча йаечкурсым пэҥгыдын умылы- ник-влакым йамдылаш.
а) дрэвний мир историй; тымашкэ
нагльаднысым,
г) 8 клае програм пожӧш льым почыч. Кызыт ватэмаштэ рэш айыш э у с л о в и й б) кыдал курым историй; тунэмшылан умылшашым, ССР У шӧм ӧкономик ГӧОГ- влак пӧрйэҥ дэн тӧрак паисторий хронологий радапопульарнэ да сай сэры- рафийым тыгӧ туныктыман: шашкэ лэктыт. х
в) у историй;
мым кучэн, тунэмшэ-влак
г) ССР Ушэм историй; мым пурташ .
ӧй ончыч ССР Ушэм проМ. Соколов.
уш эш ыш т кугы рак историй
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Рвэзэ Кӧмунист

22 май 1934 ий, № 47
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школысо вуйдымо пашалан

КЫЗЫТАК МУЧАШЫМ ЫШТАШ
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„15 апрэльлан школ стро- глэш 'рэмы н тарванэн. Кы(Ы ш кэнан коррэспондэнт дэн)
итьылствылан д а рэмонт- зыт школ пӧрт ышташлан
ВКП(б)
Крайком
дэн влак куанэы тунэмыт ыльэ. маееэ умландарымаш паша
лан кӱлэш матэрйалым I 90% пӧрньамйамдылэншук- Крайисполком
тӱҥалтыш Школ вуйлатыщ э Соловйов укэ. Зачот нэргэн йочайамдылэн шукташ“—ма- тымо, Ю процэнтыжымат дэн кыдал школлӓштэ у дэн „биолог“ Малинина сӦ- влакат сайын огыт палэ.
нын, ВКП(б) Крайком дэн ты
кэчылаш тэ
ситара. тунэммэ ийлан йамдылалт- сна игым кузэрак ончаш Кызыт йоча-влакын тунэкрайисполком 1э34 ийысэ Ш кол ыштымаштэ 14 плот мэ нэргэн март тылзыштак йоча « влаклан чӱчалтыш мын шумышт ӱлнӧ. Начар
у тунэммэ ийлан йамды ник пашам ышта. Тыгак опэративнэ ончыктэн пуэ- вуйлатымашым ышт пуо, а тунэммаш пэрвой концэнлалтмэ нэргэн лукмо пун- планыш тэ ончыктымо нарэ ныт ыльэ. Тидэ ончккты- ышкэшт гын ош кыдыш- трыштэ 8,9 процэн, кокы
чалмутыш тыш т пэҥгы дын пуымат ецтарымэ. Йанси- мо почэш чыла роно, йал тым лапаймышт ыш шу, мышо (концэнтрыштэ 2, 8
каласы ш т. Тыдэ пунчал- тово школ олмыктымашым совэт, комсомол организацэ- еадлан еӧеца игэ-влак дэк процэн.
мут комсомол дэн совэт мокташ лийэш. Школ стро- влакланату тунэммэ ийлан тошкалынат ончэн огытыл.
Начар тунэммашын чийорганизацэ-влакынат прак итлымашкэ колхозник-вла- йамдылалтмаштэ куго ваш* Сӧсна игэ влак ш ужэн, тижэ улыньэк туныктэн моштик шотышто ш уктыш аш кым уш эн моштымо. Тид талтышым ышташ цӱлэш .аҥын колышт. А вэт тиды- тыдымаштэ. Тэвэ Голуб
куго задачышт улэш .
дэч поена район мучко 100 ыльэ. Тугэ гынат, Морко ж эчы лтак врэдитьыл паша. цов урокыш пэш ш агал
Морко район организацэ- парт, 50 ӱетэл, 40 клае доска, районышто ты ик кӱлэш Вийгак калаеаш: туныкты йамдылалтын толэш. Кавлак ты куго политик па 10 шкаф ышташ тӱҥалмэ. озанлык - политик пашам шо-влак Соловьйов дэн Ма лэндарный планжат Гукэ.
шам кӱлэш сэмын аклэн Но тидэ гына йамдылатмаш- кӱлэш озанлык-политик па линина туныктышо огыл, а Пэш йогыланэн туныкта.
моштэн огытыл. У тунэммэ тЭ огэш рэш атлэ. Эн тӱҥ шам
кӱлэш
кӱкшытыш туныктышо пашам тормыз- Тыгакак Йэвдокимов йолт.
ийлан йамдылалтмэ нэргэн паша угыч школ егроит- шындымэ огыл. Мутлан иК лышо, школ вольык лок- комсомол орканизацэ вуйВКП(б) Крайком дэн К рай лымаш, школ олмыкты! Марий - Куж эр ШКМ-ым тылщо врэдитьыл
улыт. латышэ гынат туныктыисполком март тылызыш- маш, пу
йамдылымаш Iгына налына: тыштэ чыла Ты щотышто эн куго титак маштэ пэш еылнэ лодыр.
так пунчаым лукты ч. А паш а •влак 67 школышто пашат нымолан йӧрдымын Соловьйов. Тудо тидэ п а  Садлан ик кэчат 5 ш агат
морко районышто гын, ты мондалтын да чылажак е а - 1к а й К Альэ у тунэммэ ий- шам кӱлэш еэмын аклэн прогулым ыштэн, Чылажэ
пунчалын ӱпш ыжӧ гына мотьок кыдыш кучы кты м о,1лӓн йамдылалтмашым лон- огыл. Тудлан комсомол кор- 8 туныктышо улыт гын,
эртэн кайэн. Район кӧр- тидэ паш а лачак 13 шко- ӓчылаш гына тӱтгалыныт. н о ^ э н э пэҥгыдэ мэр кӱ- чыланат /гунэмаш шылын
гыштӧ - лачак Вэс Шӱгӧ лышТо гына и к шот дэнэ Толщаш ийыштэ 3 групо лэш’.
кайынэшт.
ШКМ гына паш аш кэ кӱ- йӧра манаш лийэш.
Ты школышто чылажэ
Тыштат
Соловьйовымак
лийшӓшлык.. Нинылан кабиньэт огэш еитэ. План по- кӱраш вэрэштэшШкол 6 комсомолэц уло. Тугэ
С троитьы лствэ пашам кӱрлаш
чэш
ик
пӧрт
ыш вуйлатышэ чыла 'гуныкты- гынат, тунэмшЭ рвэзэ-вла
шылан прймэрым ончыкты- кым комунист ш ӱлыш эш
тышашлык,
тугэ
гынат
эры кы м пуыман огыл
шлол вуйлатыш э комсомо- ман. А. Соловьйов г^ш ыш воспитатлымэ паша чыташ
Ш кол стротьылствэ па- манын ласкан гына ш ӱла. лэц
начар
кайа.
Соловьйов , йолт. как 3 ш агат прогулым ыга- лийдымын
ш аш тэ лӱмынак йогыланэн Тыгакак ст]эойматэрйал укэ- парньа
дэнэ
парньамат тэн Тидым ончэн тунык- Пионьэр-влак «ионьэр закийш э школ вуйлатыш э- ланак Киньэр тӱҥалтыш туш калтэн ончэл огыл.
тышо влакат куанышт. Го коным огыт палэ, урэмышвлакым ончыктыдэ чыташ школ ыштымашат чараклубцов чын комсомолэц ул- тэ хулиганланэн ' коштыт.
огэш лий. Тэвэ Куго-Кож- лалт шога. 50 кубомэтр пӧрСтабильнэ учэбник код- мыжымат мондэн. Пэтп шу- Йэвдокимов йолташак пиолайал ШКМ-лан тэний пӧр- ньа, 120 кило 1р. пуда 150 ню ийынат еитэн огыл Та- ко ш агат прогулым ыштэн ньэр вожатый, а цашажым
тым уэш
ыштышашлык. листа йандау, 16 килогр. нийат налын еитараш огыт Шишкин 2 шагатым йомда- гын тарватэнат ончэн огыл.
Кызыт нымогай етройматэ- олидэ ок еитэ. А школ шоно. Гэографий дэнэ т у - |р Эн. Ч ы лаж эпы тарты ш ж а
Ындэ арулыкым налыйал укэ. Ш кол вуйлатыш э вуйлатыш э адак Домрачэ- нэмаш ик етаӧильнэ книш- пыштэ прогул 20 шагат на.
Школышто йыр-ваш
Алэксэйэв йолташ тыдын ва Сима шыжым моткоч чот кат укэ. А Соловьйов гын ,,утла прогулым
__ ыштылы- эҥрэмыш вод. ОКнаштэ да
нэргэн нимат огэш шонал- вуча „Тунам школ ышташ „лийэш гынат йӧра, огэш ныт. Тэвэ туныктышс^вла- партлаш тэ кок сантимэтр
тэ. Кумыжйал школ ышты матэрйалымат муаш каньы- лий гынат еадак“ вэлэ ма кым ончэн йоча -1 влакат кӱжгыт лавра.
маш паш а кэлгэ проры- л э „ манэш.
нын умшажым карэн шин- прогулым ышташ , пэшак
Тынар начар паша. Мор
вышто. План почэш 120 Паша кӱрылтышышто. Иал ча.
йӧратат. Кызыт тунэмаш кэ- ко гыч М-Кужэр школыш
кубомэтр пӧрньа, 38 кило- совэт вуйлатыш э-влак гын,
чын 90—95 процэнжэ ЁЭЛЭ улыжат 7 мэҥгэ. Тугэ г ы 
грам пуда, 18 листа окна тидэ пашам парньа вошт Кодшо тэлымат шокшо коч • коштыт. Пэрвой концэнтр- нат роно жапыштыжэ тэрйанда да школ чийалташ- ончат. У тунэммэ ийлан кыш чыташ лийдымынначар ы ш тэтунзм аш коштмаш дй гэн, конкрэтнэ мэрым ышвла
лан чийа йатыр кӱлэш йамдылалтмаштэ вашталты- ыльэ. Тэнийат рвэзэ
% гына вэлэ. Тунэммын тэн ш уктэн огыл. Туныккым
шинчал
вӱдымак
вэлэ
Альэ ты кӱлэш матэрйал- шым ышташ п р ак ти к по
паша
еӱмырлымӧ
кӱлэш
ыжэ да прогул ышты тымо
влакым нымонарат йамды- лышым огыт пуо. Мутлан пукш ынэш т. Ш кол учает- машын тушман
аҥыш шуынат, вара ижэ
улмыжо
^н
шуктымо огыл. ШКМ Киньэр йал совэт вуйлаты- кыштэ тӱрлӧ к у л ьту р ӱды- нэргэн маееэ - умландары- роно вуйлатыш э Пуртов
вуйлаты ш э Д. Иванов нинэ шэ Константиновым налы- маш паша кӱрлын. Кызыт маш укэ.
йолташ шинчажым карэн.
ч >
куго задачэ-влакым ш ук- на: тудо школ-влаклан по- улы ж ат 2 га шӱльым, 0,5
Туныктышо влӓклан (ШишЗачотлан
йамдылалтмаш
тыш аш вэрч шинчажымат лышым пуаш ик монарат га пуреам гына ӱдымӧ. А -паша
еай
кайа,
ты кинлан, Соловьйовлан) профкокш план почэш гын,
„пы ч“ огэш ыштэ, *шуэш„ огэш полшо.
еойуз корно
дэнэ гына
шотышто
пэрэлом
уло
макана утларак ӱдаш кӱизи гына мэрым ыштымэ.
нын
учэбнэ
часть
вуйлалэш
ыльэ.
Пакча рае- тышэ Шкалин, умшажым Мэ, йодына: ты мэр гына
67 ш колы ш тр пу огэш еитэ
ка шындаш ӓльат тарванэн
гыч гына
нийалказала пӱтыркала. Паша- вуй
Морко районын чодра- пуымат от му.
огытыл. Туныктышо - влак
тымаш
улэш
.
Тыгай
ныможын
кӧргышкыжӧ
пурэн
Ситыдымашым
ойлэн
жат нэр йӱмалныжак. Пуым
пэш ак чот його улыт. Сад
йӧрдымӧ койышлан
гын, пэш ш агал школ-влак лӱш каш пэш йатыр. Морко лан парникымат ыштыктэн лончынг дэнак ончэтат, „пэ- лан
йамдылэныт. Ты шотышто районын улш о еи^тыдыма- огытыл. Кызыт формальнэ рэлом“ манмаштэт „ноль^ пэҥгыдэ мэрым ыштыман.
Комсомол
корно дэнат
А рынысэ 8 ий тунэммэ об шым пытараш чыла йӧнжӧ гына помидорым шындэныт. дэч молым ончыктыдэ огэш
чот пӱтыралдэ кодман огыл.
разцово школ, П этровск- уло. Комсомол организацэ Тудыжат 150 нарэ вэлэ, ок- лий.
И. М. Музуров.
Зачот нэргэн йаллаштэ
Вэс - Ш ӱргӧ
ш кол-влак йыр-ваш лӱш ка. Но у ту- наеэ йашлыкыш тэ пылы
вэлэ ончылно улыт. Нинэ нэммэ ийлан йамдылалт- ш кш ты т еакэн пыкйтэ шо
ш кол-влак пуым еитышын мым шӧрын ончымо дэнэ гат. Ш колынгто . агроном
ты куго пашан толкыныш комсомолка. Тӱрлӧ кульйамдылэныт.
Ш колышто шокшо кочКуго Чарнур 7 ийаш
Кожла-йэр ШКМ ыштэ ик ТӸЖО комсомол тӱе ок кой. тур ӱдымаш дэн пакча
комсомолэц - еаека шындылмаш агроном школышто нимо шотат укэ. кышым кызыт огыт шолдо,
комыльа пу укэ. Тэлылан Туныктышо
100 кубомэтр утла пу кӱ* влакым тыш кэ ушымо огыл. Малинина йолт. эн кӱлэш Альэ маркэнат школ вуй- чарнэныт. Продуктым на
Йамдылалтмаш политик пашажэ улэш . Тугэ гынат, латышэ-комсомолэц Куроч лаш школ пакчам еайым
лэш . Т угэ гынат, школ вуйлатыш э Свистунов йолташ куго паш а улэш . Ты шоты- „мый агроном омыл, биолог кин ыш кэ пашажым ВКП(б) ачалэн, ӱдаш кӱлэш. Тугэ
(комсомолэц) пуым йамды- што еитыдымашым чытагп улам, кӱлэш гын ыштыза, Рӱдӧ Комитэтын школ нэр- гынат, 7 гэктар шӱльӧ
лэн еитараш огэш вашкэ. огэш лий. Пашашкэ опэра мыйым эрэ ида чачы рэ“— гэн лукмо пунчалмутшо ӱдалтдэ шога. Урлыкашым
молэмдэн колтэн кычалмэ олмэш, Курочкин
Ты йал совэт кӧргыштак тивнэ вуйлатымашым пур- манын тудо нэржым пӱтыр- почэш
огыл. 193^ туНэммэ ийлан йӱын Гына коштэш. СадАвдайэво тӱҥ алты ш шко- тэн, маееэ пашам йыр-ваш калэн, кагыртылэш.
производствэн план ыштал- ланак шуко прогулым ыш*
лын 50 кубм. п у ок еитэ. ылыжтарэн у тунэммэ ийым
тэн.
Тэний шошым шокшо коч- тын огыл.
А школ „вуйлаты ш э“ т о т еэҥымаш дэнэ ваш лийман.
Торйӓл РОНО дэн РайкоТунэмшэ-влак еамоуправИ. Стэпанов кум кэчэ йот- Ты пашаштэ Морко комсо кышлан тунэмшэ йоча-влак
моллан
ты школын пашалэньым
вийаҥдымэ
огыл.
океам
погэн,
ышкэ
вийышт
кэ йӱын коштэш. Коркато- мол, вашкэ вашталтышым
дэнэ кок еӧена игдм налы- Туныктышо-влак коклаш- жым ончалын, Курочкинво школын 70 кубм., Руш- ыштэ.
укэ. лан пэнтыдэ мэрым ыштаБригадэ: И. М. Музурор ныт ыльэ. „Ындэ толшаш тат нимогай план
Р одо школын 40 кубм., тыДнэвник
дэч
поена
„ту- шышт кӱлэш.
тэлылан
шокшо
кочкыш
гак Кульбаш, Ишли-Пичуш И. Морозов, И. АлэксаН
Туныктышо.
лийэш “—манын тунэмшэ- ныктат“,
ш коллаштат ик кемыльа дров, Г. Димитрийэв.
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ПРАКТИК ШОТЫШТО ШУКТЫШАШ ВЭРЧ
Морко гын Оараньгаш К О М СО М О Л И Й П А Ш А Ш Т Э
тракта ыштымашым
О Н ЧЫ ЛН О лий
Тэний план почэш Мор таш кӱлэш гӹн, улыжат
ылыжтараш кӱлэш ко районыштӧ 3 трактэ (ку- кубомэтр ошмам гына

К О РН О С Т Р О И Т Ь Ы Л С Т В Ы М
Ш А Р Ы М Э Н Э РГЭ Н
Марий Облас Исполнитьылнэ Комитет прэзидиумын
1934 ий Ю майыштэ пунчалмыжэ

200

на

ци
он

ал
ьн

сс

ударничэство кумда вэрым
налэш. Тыдлан райцэнтырэш соцтаҥас дэн ударничэствым шарэн, волгалтарэн шогымо доскам ыштэна.
Нӓлмэ
обӓзатьылствым
ш уктэн шоган! да ты паш аш
комсомолэц- влакым
мобилизатлаш ВЛКСМ райкомын отвэтствэнэ инструктыржо Замьатин йолташ
дуйын шога.
Налмэ обӓзатьылствынам
вараш кодтэ тӱры е ш ук
таш —тэвэ мэмнан бойэвой,
чэелэ пашана.
ВЛКСМ Райком сэкрэтар
Григорьйэв.
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нышто—-корно ышташ тӱ
ҥалмэк кэчын 1 0 0 комсомолэц лийш аш лы к,да трактым 6 кэчыш тэ
ыштэн
ш уктыш аш вэрч тыршэна.
Садлан 600 паша кэчэ чылт
комсомол вий дэнэ гына
лийэш.
Морко районысо комсо
мол вий дэнак 2 кӱвар
ыштышашлык. Морко гыч
к У р ы к -й ӱ м а л йал дэкэ ш умэш ( 2 0 км.) киломэтр он
чыктымо мӧҥгымыштылаш.
Корно строитлымэ паша
дэнэ чылт комсомол вий
дэнэ чылажэ 4 суботникым
эртараш
обӓзатьылствым
налынна. Тышкэ комсомолышто шогыдымо рвэзэвлакымат ушэна.
Моркышто, Кожлайалыштэ, Ш альыштэ, У-солаштэ
корно ыйггышэ да олмыктышо пашазэ-влакым , обслужитлаш йошкар пусакым
организатлэна «<
Тыгакӓк
массэ умландарымаш пащам ышташ поена комсо
молэц-влакым ойырэн шо
галтэна.
Ш эҥ ш э^вд ан у р , „Элнэтвий,“ „Чолга,“ „Лэнин еол а ,“ „Кожланур,“ „Т аҥ “,
„М ӱкш“ „Элнэт,“ „Кызыл
байрам,“ В эс - ш ӱ р г ӧ да Кумыжйал тӱҥалты ш комсо
мол организацылаштэ авто
дор йачэйкэ-влакым организатлэна.
Тидэ паша-влакым ш уктыш аш вэрч кучэдалаш
Морко комсомол дэч бойэвойлыкым да клае шижмашым адакат чот пӱеэмдымашым йодэш.
Тыгакак соцтаҥас дэн
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Мэмнан обӓзатьылствына
Морко ВЛКСМ райком
жорно строитьылствэ нэргэн ВЛКСМ обкомын шындымэ конкрэтнэ
задачэвлакым практик паш а дэнэ
ш укташ пижын. МАО ком•сомолын налмэ обӓзатьылствыжым райкомышто лончылымо да тыгакак чыла
тӱҥ алты ш комсомол организацы лаш тат лончылалтэш . ВЛКСМ Обкомын обӓзатьылствыжым ш укташ ланак Морко комсомол йатыр
пашам ш укташ ышкэ ӱм<>акшэ обӓзатьылствым налы н. Морко гыч Шолэҥэрыш , Морко гыч Параньгаш адак Морко гыч Обаснуры ш трактэ корно ыштымаш дэн
олмыктымӓштэ
качэствым да паш а план
шуктымым тэргэн шогаш,
адак паш аш тэ
практик
полышым пуаш комсомол
контрольым ойыраш. Корно
ышташ пуымо планым чэслын тэмаш чыла тӱҥ алты ш
комсомол организацр-влакл ан кӱштымӧ.
Чыла Морко районысо
комсомол вий дэнэ ик к и 
ломэтр грунтовой коряым
ыштышашлык. Тидым ш укташ кызыт вийан пижмэ,
практик мэр-влакым ыштылмэ. Ты грунтовой корно
Морко гыч Ш олэҥэрыш
каймэ трактыш тэ ыштышаш лык. Ты корно воктэн
чылт комсомол вий дэнэ
(ик киломэтр коклаштэ)
корно кок могырым канавэ
кӱнчыш аш лык, пуш эҥ гы мат шындышашлык. Тидэ
пашамат комсомол, ышкэ
ӱмбакш» налын. Тидэ кор-
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Лач Сэми-Сола йал со
вэт гына йогылана. ч СэмиСола йал совэт ӱмасэ планжымат 76 процэн вэлэ тэ
мэн. Корно староста Йаснов й. адак комсомол организацат тыдын нэргэн шоналтэн огытыл. Ончыкыжым комсорг К учы рэв йӧлташланат ты шотышто кӱлэшын шоналташ кӱлэш .
Ты пашаштэ комсомолэцвлакын тӱсыш т вошт йолгышт.
П ӱ н ч э р Иву.

го корно) уэш олмыктэн шупшыктэн. Корно етроиыгптышашлык. Тидэ корно, тьыЛствылан
океа погыМорко гыч Щ олэҥэрыш маш кодшо ийыеэ планым
Морко гыч
Параньгаш, пыкш эрак 31 процэн гына
Морко
гыч Обаснурыш погэн, а вэт план почэш
ш умэш кайа.
1934 ий мартэн 15 тӱжэм
М утат укэ, паша изий тэҥгэм погаш кӱлэш ыльэ.
огыл. Тидэ—Морко районы- Корнӧ староста кӧмсомолэц
ео чыла обшэствэнэ орга- Михайлов йолташ ты кӱнизацэ дэч, утларакш ым лэш пашам ок кӱл пашалан
комсомол организацэ дэч Шотла. Садлан корно шарыпэшак писылыкым йодэш. мэ да олмыктымо пашам кӱТидэ пашам тӱрые шукташ лэш еэмын огэш аклэ. Ты
йыр-ваш сайын йамдылалт- йал совэт кӧргыеӧ комсомол
ман да пашалан кӱлэш ма- организацэ - влакат корно
тэрйалым еитарыдэ кодман ыштымашым пэл вэк куогыл.
Морко - Ш олэҥэр далтэныт.
трактыштэ 5 киломэтр шоеэм ышташ ончымо. Морко
Ындэ Кожлайэр йал еогыч куп Ъола йалыш шу- вэтым налына. Ты йал еомэш (9 киломэтр) грунто вэтым пачаш-пачаш вурсаш
вой корным ыштышашлык. кӱлэш . Йал совэт кӧргыштӧ
15 киломэтр коклаштэ пу- комсомол, ко&хоз|актив-влак
шэҥгым
шындышашлык, щ агал огытыл. Но корно
кӱлэш ыж э
80 погоннэ мэтр кӱвар ыш- ыштымашын
нэргэн массэ-умландарыматышешлык. '
Цо етройматэрйал еиты- шым нимат огыт ыштэ.
птын укэ. Шосэ ыш таш лан Корно ыштымэ план тэмыкачэствэнэ кӱй ок еитэ. ш аш 'вэрч кучэдалаш кол
Кызыт улыжат Зо процэн хоз, ышкэт крэетйан ш э
вэлэ качэствэнэ кӱй уло. мэр маееын кумылыштым,
нӧлтэн
Корно кок могырыш пу- актйвныстьшым
ш эҥгым шындаш тачат тӱ- огыт шого. Садланак йа^
ҥалмэ огыл, а пуш эҥ гэ совэт кӧргыштӧ ошма ш упшындымын жапшэ ^ртэн. шыктымашым 2.240 кубӧкубоКӱвар ышташланат етрой- мэтр олмэш 620
матэрйал ок еитэ. Лачак мэтрым гына еитарымэ. Океа ^погымашым
9
прочодрам гына еитарымэ.
Мсрко- Ш олэҥэр тракты- цэн вэлэ тэмэныт. Корно
штак 3,5 га чодрам куклы- староста Михайлов \йолт.
шаш уло. Тидэ пашамат тыдын нэргэн огэшат шоальэ тӱҥалмэ огыл. Ты кор- налтэ. Тыгак йал совэт вуй„альэ
но ыштымаш Кӱлбаш, Ку- латышэ Чэрноват
мыжйал, Кожлайэр, Шальэ ш уэш “ вэлэ манэш.
йал еовэт-влакым пэҥгыЩ альэ
йал еовэтымат
дэмдымэ. Могай пашам кунар ышташ конкрэтнэ пла ^мокташ огэш лий. План поным ыштэн тӱкэнак пуы- чэш 1.405 кубомэтр ошмам
мо. Но пуымо пащам Ку- шупш ыктышаш олмэш 745
льбаш йал совэт гына ш уктэн толын. Ты йал совэт кубомэт^ым ш упш ыктэнат,
корно ыштымаштэ ошма кызыт чарнэн. Ты шотышто
староста Романов
шупшыктымо планым 180 корно
процэн тэмэн. Кумыжйал йолташлан пиеэшташыжэ
йал еовэтлан план почэш 520 кӱлэш .
кубомэтр ошмам шупшыкПалэ, паша начар. Тыштэ улшо еитыдымашым коварым 15 май дэч ончычак раҥдэн, пашам моткоч чот
олмыктэн ш укташ кӱлэш ылыжтарыман. А ты шотышто комсомоллан чот полыльэ.
шыман.
Морко комсомол
Тыдэ пашам ш укташ „У
корно ыштымаштэ изэй обӓй эр“ комсомол организацэ затьылствымак налын. огыл
дэн „Трактыр“ колхозысо Налмэ ӧбӓзатьылтсвым мут
комсомол групы лан кызытак пижман. Ты пашаш дэнэ огыл, а практик паша
ышкэт
крэетйан - влакым дэнэ ш укташ уло вийым
ушыман да еэҥыман.
вашкэ кожг<атыман.
И. М, Музуров.
й в у к дэн С э р г э й .

би

Морко гыч П араньгаш
трактэ корно ыштымаш изий паш ак огыл. Кызыт
план почэш тыштэ 8 кило
мэтр кугытышто грунто
вой корно, 2 2 мэтыр кӱвар
ыштышашлык. Варажым
га чодра куклыш аш да
3446 кубомэтр мландэ кӱнчышаш уло. Тэвэ ты паш аштэ Изий-Кушна йал
совэт гына активнэ полшэн шога. Райдоротдэл пӱымо планым жапыштыжэ
ш уктэн толэш.

Маробисполком прэзидиум ончыкта: лум кайы м э дэч
вара корным тӧрлаш (утьуглымаш , лакым тӧрлымаш*
•орвалодым тӧрлымаш) ик кана огыл ончыктымо гынат,
рик дэн йал совэт-влак могырым ты паша ш укталтын
югыи, садлан облас корно-влак начар улыт.
Облас корно влакым эн ончыч тӱ ҥ тракт-влакым
•сай кошташ йӧршым ыщтышаш вэрч Мароблисполком
прэзидиум пунчалэш :
1 . Шошо аҥ а эртарымэ дэч уто улшо паш а вийым
кизӹтак корно строитьылствыш кусараш райисполком
дэн йал совэт влакым обӓзатлаш. Корно дэн корно ӱм■балнэ улш о тӱрлӧ сооружэньым, тугак корно ужатымэ
дэнкорно палэ шогалтымэ пашаш утларак ончыман.
\
2 . Иал совэт, йал колхоз влак дэк корно пэҥгыдэмдымым тэргэн налаш райисполком-влаклан кӱш таш ,
т у га к пэҥгыдэмдымэ участкэ влакым сайын кучаш да
юролаш налмэ обӓзӓтьылствэ влак йал совэт, йал, кол
хоз могырым чынак ш укталтш э манын кӱлэш мэрым
ышташ.
3 Корно паш айэҥ ^лакы м вэс пашаштэ кучы лташ ,
райисполком-влакым чараШ, чыла йал совэт корно етарыста-влакым, йал дэн колхоз корно уполномочэн-вла
кым, ик манаш корно строитьылствын^чыла актившым
корно пашам сай ш уктымашкэ моблизӓТлаш.
Облдортранс вуйлатыш э Румӓнцэв йолташлан р а
йон-влаклан полыш пуымо дэн вуйлатымаШым вийаҥдаш , корно строитьылствын эн отвэтствэнучасткылаш кэ ышкэ инжэнэр-тэхник п аш ай эҥ ^лакы м колташ
кӱш таш .
Марий Облас Исполнитьылнэ комитэт
вуйлаты ш э— Пэтров.
Марий Облас Исполнитьылнэ Комитэт
<
,I
сэкрэтар— Макаров.

Кызытак пашашкэ пижман
Пӱнчэдӱр дэн Йэрӱмбал
йалыеэ ышкэт крэстйанвлак (Морко р-н, МарийК уж эр йал совэт) корно
ыштымэ дэн олмыктымо'паш^м огыт аклэ.
Кызыт
Кровка йэр коч ыштымэ
кӱварым олмыкташ кӱлэш .
Олмыктыдэ
к ӱ в а р коч
кошташ пэш лӱдмаш, эрэ
рож. План почэш тидэ кӱ-

ПАШАШКЭ КӰЛЫН ПИЖЫН, КЫЗЫТАК
ВАШТАЛТЫШЫМ ЫШТАШ
йал со
вэт кӧргыштӧ (Морко р-н)
план почэш кок к ӱ в ар ^ у м
мэҥгэ корнцм да КугоКожлайал урэмэш тамбым
ышташ ошмам опташ кӱлэш. Ты паш алан „Элмэк“.
„Карл М аркс“ колхоз-влак
пӧрньам йамдылэныт. Тугэ гынат, йал совэт ойрэн
Куго-Кожлайал

пуымо

колхоз

да ышкэт комсомол йачэйкэ-влак коу

ш эмэр крэстйан-влак аЛьат но ыштымэ паш аш кэ п и ж 
паш аш кэ лэктын огытыл. ын огытыл.
Йал еовэтлан корно ышЙал
совэт
опэративнэ
вуйлатымашым огзш п у , тымэ паш ащ тэ опэративнэ
актив-влак вийым ты па- вуйлатымашым п у эн , тид*
шотышто кызытак п эр эл о ш аш ушымо огыл.
^
мым ыштыман.
„К у т к о“, „Кожлайал“,
П у р т и к о в Ивук,
„ К у а т л э „ Ч о л г а ш ӱды р“
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ныктат. Сар пашалан туныктымашым государствэнэ апарат дэч поена обшэетвэнэ организацэ-влак (эн
кугыжо „Гарцэжэ“ да „Со
юз молодежи“—нунын ра
дамыштэ шӱдӧ тӱжэм йэҥ
уло) чот колтат.
Сар пашалан туныктымаш
кумда програм дэнэ эртаралтэш. Ш коллаштэ еар
пашалан-тунэммӓшым барньаш лагэр сбор дэнэ пытарат.
V Сар пашалан ӱдрамашвлакымат чот туныктат. Нунылан поена курс-влак уло,
1934 иПын 'тӱҥалтыш лан
Польшышто 2 0 0 тӱжэм ӱдрамаш еар пашалӓн тунэм
йамдылалтыныт.
Рвэзэ влакын %„Валила“
еар организацыштэ 2 миль
он у тла йэҥ уло. Тидэ организацыш 6 ийаш гычак
пурташ тӱҥалы^. Тидэ организацэ куш кын шуышо
^рвэзэ-влакым еар пашалан
туныктышо куго организацэ.
Италийыштэ едортым еар
паша дэнэ кэлташтарымэ.
Сар епорт пашалан 8 ийаш
гыч тӱҥалын чыла рвэзэвлаклан йамдылалтман. Ты
пашам
фашист
милицэ
вуйлата. Каяшэ ийын спор
тивнэ организацэ-влак 300
тӱж эм таза кап-кылан, еарпашалан тунэмшэ йэш-влакым армийыш пуат.
Английыштэ
импэриа
лист-влак ышкэ кадрыш-

С. Санъуш
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19
м ай 7 вйагат жап. Кочлышым вучэм. Кызыт „Т ы
кузэ гынат, Маргостэатрыщ ланэт" лирик почэла муКапиталист эллаш тэ рвэ
йЭ 1г-влак погынат.
хТым возэнам (лудэш)—
зэ-влакым казармыштэ му
Л итэратур касым почмыКодшо ийын, йӱштӧ тэ- штровайэн куш тат.
жо годым СПУ оркомитэт лым
Фашист Гэрманийыштэ
вуйлатыш э' П. Карпов маМыйэ Чэхов урэм дэнэ
куго уж ащ ^бурж уазий дэ
рий совэт литэратур куш Коштым тыйым ужатэн... нэ тыгыдэ буржуазий рвэ
мо да ситыдымаш нэргэн
зэ-влакым штурмовой отрӓ—
Ой, могай сылнэ-э...
ойлыш.
й ӱ к шокта. Коклан чыш дыш уш эн, сайын вооружаТрибуныш Марий аиса- да чуш воштылмо йӱк шок- йымэ кокымышо армийыш
тьыл С. Г. Чавайн лэктэ. та.
савырэныт. Кодшо рвэзэТудым погынышо калык
Поэтын чын илыш вэрч влакшым трудовой лагэрькопам совэн ваш лийэш.
кучэдалаш , пэҥгыдэ шӱм- ыш чумырэныт. Тушто ка— Мыйэ 1905 ийсэ рэво- чонан лийаш ӱжмыжӧ по- торжнэ паш а да мучашдыльуцо жапыштэ почэламу- чэламут
пытартышыштэ мэ сар муштровко.
тым возкалаш тӱҥальым. раш ак кайэш:
Кызыт
Гэрманийыштэ
.
\ •
Эн ондакшым ру ш ла гыч
400 тӱжэм утла рвэзэ влак
Шочо кэчын паша вэрчын
трудовой лагэӱлаш тэ улыт.
кусаркалэнам.
Ты маркэ
Тыйэ ит лӱд нэлэ дэчын
пэш ш уко возгалэнам^.
Тидэ цифр ий пытымашыш
Тидлан вэрчын
Пагалэм да йоратэм!
Кызыт мардэжым пашашкокана кугэмшашлык. Рвэтэ кучы лт моштымо нэргэн
Копам- совымаш залым зэ йэҥ трудовой лагэрым
возаш шонэм. „Окса т у л “ шэргылта.
ок эртэ гын, тудым вузыш
тунэмаш
огыт нал. Тӱҥалойлымашэм пытарэм. ЛитэУмбакыжэ
кутырымаш
р атур
пашамлан критик тӱҥ аяьэ. Калашников, К. тыш дэнэ кыдалаш школда лудш о-влак полшат, ма- Марский, молат кутырыш т. лаш тат сар паш алантунэм
нын ӱш анэм—манын С. Г. Ошэл Васлий „Ш ӱм шо- машым мондэн огытыл. Тӱышкэ мутшым кошартыш. лэш ' 4 почэламутшы-м' лудо ҥалтыш школышто ик ийОйлымыжо годым ышкэ воым изэмдэн, кыдалаш ш ко
Мыйын шӱмэшэм
(ко- лышто ,, ик ийым йэшазымо гычшэ луды н ончыклыштшо-влакын щумэшыш- рат.
Йэшарымэ ийыштэ
тэн пуыш .
— Мут Шабдар Осыплан тат дыр) Кабитовын (пед „национал-социалист воспипуалтэш ,—пэл^ш тыш Кар институт) кутырмыжо ыш таньым“ туныктат. Тидэ ик
кэлшэ.
ийаш сар пашалан тунэмпов.
— „Сэмон дэн Дж он“ ой- маш лийэш.
...Ш абдар Осыпат литэр атур
пашаШтэ куш кын лымаштэ (С. Г. Чавайн) к у 
Национал-социалист литолмыжым ойла. Ӓдак по- лак радио ваш тарэш оҥара. тэратур рвэзэ влак коклашчэламут дэнэ ойлымашы- Т угэ вэлэ гын к;у;лак Совэт- тэ расэ
кэлшыдымашым
жым луды н п у а.| Маста лан врэдым ок кондо, туд- шара. Востокыш пурымаш
рын возымо-влакшэ колыш- дэнэ кучЭдаЛаш ок к ӱ л — (Совэт
Ушэмым Ӧпонат)
тшын кумылжым нӧлталэш. тудо трибун гыч ойла.
нэргэн чот кычкырат.
— Тидэ йоҥылыш!.. МасМарий
комсамол
поэт
Сар шовинист идэйым
Олык Ипайым А погынышо сэ йоклаш тэ комунист идэ- школлаштэ, киношто, тэатвлакат пагалэн ваш лийыт. йым ш араш , шэмадэ кок- рыштэ, радио дэнэ—йыр
„Поэзийын
кӱты зы ж лан“ лаш тэ култьур кӱкшытым шарат. Гэрман фашизм ышнӧлталмаш тэ радио куго кэнжын импэриалист полирагалэн совым кырат.
— Мый, рвэзэ йэҥ, возаш вэрым налын шога.
тикшым илышыш пурташ ,
тӱҥалмэмлан 6 ий вэлэ лиПрэньыштэ: Краснов, Ка уло йӧнжӧ дэнэ рвэзэ-влаЛ эбэдэв, молат кым ӱш анлэ кадрым ыштэн
йэш ты жапыштэ 6 кнагам зан цэв,
луктынам. Возымаштэм эк- кутыры ш т, литэратурыш то куш тынэжэ.
ш ык уло, тудым критик, улш о сай дэн осал нэргэн
Польшышто чыла рвэзэвлакым сар пашалан тулудш о-влак тӧрлаташ по- ойлышт.
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К о м с о м о л к а Огаша
(Мучаш. Тӱҥалтышыжэ 43, 44, 46 номырлаштэ).

Суд
1 -й учаскэ калык еу д залыш тэ кал ы к. тич тэмын
Подсудимый пӱкэныштэ Вэ
дэнэй. Тудо вуйжым кумык
еакэн да приговор лудмым
вучэнш инча. Калык ӱмбак
в у й ы м НӦталыН ончалаш ок
тошт. Кунам
вожылмаш
огыл, вэт Вэдэнэй колхоз
пашам арака дэнэ ваштал
тэн. Колхоз илыНШм еай
корнышко
шогалташ
олмэш „айда йӧра, ышкыламак огыл“' манын пашам
ыштэн. Тидэ титакшым та
чэ еудэш Вэдэнэй палэн
нальэ. Тудын дэнак суд
йодмылан ышкэнжым титаклан шотлэн, колхоз вуйлатыш ылан шогымо х-жапыштыжэ кузэ пашам ыштэн, кузэ йӱы н коштын
чыла раш калаеэн пуыш .
Совэшчаньэ комныт почылтмылан калык шып лийэ.
Чыланат Вэдэнэйлан могай
наказаньым суд пуэн тудым пэш умылэн налнэшт.
чВэдэнэй суд толмым уж ат
вэржэ гыч тарванэн суд
ӱетэл лиш кэ лийын ^шога
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ч

льэ. Судйа приговорым лу- огыл:. Удышашч шурно эрк л аш ш т э кийэн.
лэн налмэк паша тыгэ ко Колхозын паша вийжэ брийэш: 1933 ий 13 нойабры- гадэ шот дэнэ шэлэдыдэ
штэ титаклымэ
Вэдэнэй пашам ыштэн. Тачэ кэчы
Карповым „Лэнин“ колхоз лан „Лэнин“ колхоз ончйл
вӱйлатышьтлан шогалтэныт радамыштэ шотлалтэш. ТиТудО колхозым еай кор- дэ ончык лэкмаш комео
ныш лукташ пижмэ олмэш, молка Огашан да комсомоВасьукын тыршымэ
аракам йӱын, колхоз имньэ лэц
дэнэ куш ко лийын тушко, дэнэ, политотдэл полшымо
вэлэ кудаЛышташ тӱҥал- дэнэ гына лийын. Вэдэнэйын. Тудын титак пашаж- ын титак ыштымыжэ кол
ым ужын, комсомолэц-влак хоз илыш лан огыл клае
В асьук дэн ОгашаВэдэнэй- тушман влӓклан гына кэллан ш уко гана Iкутырэн шэн. Тидлан вэрчын Вэдэулы т гынат, тудо нунын нэй Карпичым 5 ий жаптӧрлатымэ
пӧртыш
мутыштым колыштын огыл. лан
Т^што, кулак, поп рошто шындаш, гу д пунчальэ.Типайрэмлан пэш чот йӱнат, такшым палэн налмылан
Колхоз тэр шалатымэшкэ кӧра ышкэ титакшым шыл-тыдэ еудлан ’калаеымыжкудалштын.
Шошо аҥалан йамдылал- лан лийын 5 ий тӧрлаяГымэ
тмэ пашаштэнимомат тар- пӧртыш шындымашым Зий
ватэн огыл.Вэдэнэйым кол жап ӧкымэш пашам ышхоз вуйлаты ш эгы ч лукмо тыктышаш дэнэ вашталжаплан
25 п л у г
гыч таш манын еудйа пригово
17 тӧрлаташ кӱлэш улм а рым лудын пытарыш.
Калык приговорым куашын гын, иктыжат тӧрлалталтын огыл, 2 ӱ^ымӧ ма нэн ваш лийын рӱж гэ таршин, ик шимэ машин тӧр ^анэн зал гыч лэктын калатыдэ шинчэныт. Имньэ йыш. Залыш тэ ик Вэдэнэй
кӱлэш еэмын пукш алтын гына шогалын кодо.

даш т ӱ ш а л ь э -й ы р ваш па- ыктыдэ

Йошкар-Ола, М аргосиздатын 1-шэ типогр. ВЛКСМ

тым у еарлан вэлэ огыл,
колониласэ калык-влакым
пызырашланат
йамдылат.
Кыдалаш дэнэ куго школлаштэ тунэмшэ влакым тэрйториальнэ армийан офицэрлан туныктэн * луктыт.
А моло школ-влак . тыглай
дэнэ 'унтэр-офицэр. еоета•
вым йамдылат.
Английыштэ спорт чот
шарлэн. Рвэзэ-влакым еар
пуш дэнэ туныктат. Стрэлковый обшэствылаштэ 2 0 0
тӱжэм утла члэн уло.
Францийыштэ 9.000 нарэ
тӱрлӧ допризывник-влакым
еар пашалан туныктымо
о^рганизацэ да 1 . 0 0 0 спорт
обшэствэ>влак улыт. Нинэ
организацэ-влакыштэ мильонат пэлэ члэн-влак улыт,
француз армийлан кадырым эрэ йамдылэн шогат.
ШкоЛлаштэ еар
курсым
почддымэ. Сар падналан тунэмшэ рвэзэ-влак армийын
манэврлаштэ полышкалат.
• Б урж уазий рвэзэ влакым
еар
пашалан туныктэн,
ышкэнжын авалтэн налмэ
политикшым
илы
шыш пурташ вэлэ огыл,
пашазэ клаеым пызырашланат йамдыла. Тӱньамбал
пролэтариатын еар да фа
шист ващтарэш кучэдалмаш вийаҥмэ дэнэ гына
импэриалист - влакын планыштым шалатэн, буржуазийым еэҥэна. Тидэ к у зэдалмаштэ капиталист эллаеэ комсомолэц влаклан почотан вэр пуалтын.

ПАО-ЭЛЬ
Парижысэ арньа, вуйэш шэ /йӧршэш тошто прачлэкш э „ВЮ“ газэтын пое кын кидш ыла койэш. Пабрикыштэ тыгай ӱды р
на Китай номырышто Шанхайыеэ шолк пабриклаеэ влакым мый лу дэнэ ужыйоча паша нэргэн очэркым нам. Нуно щокшо вӱдан
пэчэтлымэ. Тидэ очэркым таз ончылно шогат. Тазыштӹжэ тыгыдэ ош тыркӱчыкэмдэн пуртэна.
Тудлан 1 2 ий. Ала Иий. тыш-влак коштыт. Нуно
Тудо ышкат раш ок пӓлэ. кӱртньӧ тойа дэнэ тырТудо тиолк пабрикыиИЬ тыш-влакым (к#кон) тарвакудымышо 'тэлэ
пашам тылыт, вара нинэ тыртышвлакым парньашт дэнэ наышта,
Тудо ИК еэмын, ныжыл- лын, луктэдат.
—Пашам еай ышташ к ӱ гэ йӱкшӧ дэнэ куго йэҥла
(ӱдырыН
вашмутым пуа. Кэчэш ку- лэш —ПАО-ЭЛЬ
нар еагат пашам ышта— лӱмжӧ) манэш. Кажнэ рад
воктэнэ- йэҥ шога. *Т уда
тудо раш ок шынчэ. *
Тӱнӧ
пычкэмыштак кидэшыжэ дубиНкым куп аб р и к, йӱк йонтымо го чэн, мӧҥгэш оньэш кошдым тудо пожалтэш. Туна- тэш. Дубинкыж э—вычкыж
мак пашашкэ вашка. Угыч бамбук тойа. Дубинкэ дэнэ
пЫчкэмыш лиймэ годым ^дочан изи парньа гычшэ пэгына тудо пабрик гыч лэк- рымэкэ, моткоч коршта.
— Тый рушарньам йӧратэш (вич шагат эр гыч вич
ш агатат пэлэ» кае мартэ да тэт?
Йоча ок ыҥлэ. Руш арньа?
пэл ш агат мастэрскойым
— Пао Эль, тыйын каэрыктат манын тудын йолташыжэ умылтара). Йӱдым нымэ кэчэт кузэ эрта?
— А-а! канымэ кэчэ тымоткоч кыньэлмэ ок шу.
Тудын ш ӱжаржэ, кунам ту- лызэш икана лийэш. Ко
дым паш аш кы чкы рат шор кон укэ годым тылызэш
тэш. Тудыжо альэ пэш изи коканат лийэш.
— Канымэ кэчынэт мом
вэт!
Кунар тудо налэш?кэчэш ыштэт?
Изи ӱдыр шоналта, 'вара
52цэнтым. Тудын ш ӱжаржэ
ойла: 15 цэнтым.
—
Пабрикыштэ тый мом — кӰмыЖ-еовылам м уш 
ыштэт? Тидэ йодышым пу кам, шольым ончэМ да аваммыжат огэш кӱл ыльэ. Ла- лан вургэм муш каш полМ. Б.
чак тудын
кыдышкыжэ ш эм .“
вэлэ ончалаш кӱлэш . КидОтвэт. рэдактор
шэ ошэмын, шэлыштын,
А. 3. РЭЧКИН.
парньажэ оваргэныт. Кйд-
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