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Кугыжаныш кӧргӧ пашамончышо путынь
1| Ушэм Калын комисариатым ыштымэ нэргэн
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ВЛКСМ Маробком дэн Йошкар-Ола Горком орган.
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Чыкмаштэ Совэт Ушэм гэрой дэн чэльускинэцвлакымвашлнйыч
ЧЫКМА. 11 ийульышто Чэбоксарыш кайшыштла Совэт Ушэм гэройвлак Доронин дэн Льапидэвский,
чэльускинэц Бобров да Осоавиахим
Р ӱдӧ Совэт вуйлатышэ Эйдэман
йолташ-влак Цыкма олаш шогальыч. Нуным ваш лийаш приетаньыш
800 йэҥ чоло шэмэр-влак погынэныт. Митинг лийэ. Митингыштэ
Бобров, Доронин, Льапидэвский
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кэртыт, но тидэ ок кой. Торйал . райкомол шурно погаш
йамдылалтмым "тэргаш 8
ийульыш то ижэ ушиэн, а
кущ тылго кавалэрист-влак
гын, тарванэнат
огытыл.
Марий-Турэк райкомол дэ
нэ гын, кутырэнат от мошто. „А льэ итог укэ, мом
калаеэм, чыла раш ом шинчэ“—манын райкомол сэкрэ
тар Чэпаков йолташ пэҥыжэш. Палэ, ращ ок шинчэ
гын, итог ышташыжэ пашажымат тарватымэ огыл, а
паш а ыштыдэ итогым ныгузэат ыштэн от кэрт. Чэпаков йолташ, тыйэ очынйй шурно погаш йамдцлалтмым тэргымэ дэкадникыш уш наш вэлэ шонэт
дыр. . Кызытак „куш тылго
кавалэр“ бригадым шурно
п§гаш йамдылалтмым тэргаш колтыман, тудо ты пашаштэ еэрйозно р э з у л ь т а '
тым пуыжо.
Оршанкэ районышто гына поена комсомол органиаацыштэ паша койэш. Тэвэ
Руйо - еола йал еов.этысэ
„Эр кэчэ“ колхозысо комсо
мол организацэ (комсорг
И. Стольаров) машина йамдэ улмым, мэшак - влакын
могай, монар
улмыштым
тэргэн налыныт. Ты пашаштэ пионьэр-влакат полшэныт. Ш урн опогымэк, тудым
оролаш^ пионьэр дозор-влак
улыт. Йужаштэ 3 номыран
пионьэр отрӓд паеуэш дозорлан вышкым ыштэн. Ты
отрӓдысэ пионьэр-влак кызыт шурным оролаш пижыныт. Дэкадник эртарашлан райцэнтыр гыч 13 комеомолэцым
тӱҥ алты ш
комсомол организацэ-влак
лан практик шотышто полшаш колтымо.' Моло райкомол - влакланат Оршанкэ
комс^молын
примэржым
налман.
Тэвэ тыштэ „кавалэрист->
влакын“ пашаштым вийаҥдаш ^ӱлэш ... „Куштылго к а 
валэрист-влак ышкэ пашаштым чын шЫндат гын, мэ
комсомолэц-влак чын ш эргэ
акан паш айэҥ влакым ыштэн кэртына, нуныжо мэм
нан эллан путырак кӱлыт.“

Ро

лиет рвэзэ дэн тунэмшэвлакым „кавалэристыщ^ойыраш обӓзан улыт. Партий
дэн совэт влаелан прэданый-влак, ко ударнэ паша
дэн пролэтар
дисциплинын образэцшым ончыкта,
социалист
еобетвэныеым
озала онча, политик шотышто грамытнэ-влак, культурнэ шэмэр рвэзэ-влак отвэтствэнэ да пагалымэ„куштылго кавалэристын“ лӱмжым нумалын кэртыт.
...ВЛКСМ райком „куш тылго кавалэрийыш “ пураш
шонышо - влакым поенак
пэҥгыдэмдӓ.
„Кавалэристыш“ пураш шонышо-влак
ончычын иепытаньэ етажым
эртышт(бригадын кум прак
тик заданьыжым шуктыман). Тидэ заданьым ш уктымэкэ гына „куш тылго
кавалэры ш “ пураш лан бригадэ райкомолыш тэмлымашым (рэкомэндацым) п у а“.
ОблаеЫштыпа чылаВЛКСМ
райкОхМ-влаклан ты пунчалмутым тӱры е ш укташ еэрйӧзнын пижмӓн. Вӓражым
„куш тылго кавалэрий“ бригадэ производствэннэ прин
цип шот дэнэ ыш талтэш
(копэратив, колхоз, столо
вой, адак моло прэдприатьэвлакланат), а ончыч тыгай
ойыртэмыш укэ ыльэ. Кызыт нуно райкомолышкак
уш нат. Пашажымат райкомолын вийгак вуйлатымырс
дэнэ ыштат. А бригадэ-влак
вуйлатышым еай дэч эн
еай, тэргымэ комсомол активым шогалтымаН.
Вийгак калаеаш кӱлэш :
обласыштына поена райкомол- влак „куш тылго кавалэры н“ кӱлэш
рольжым
альат огыт аклэ. „Кавалэриет“ пашам ВКП(б) Рӱдӧ
Комитэт пэлэнеэ Партий
контроль
комисын 2 -шо
плэнумжо пунчалж э нэгытэш молэмдаш пижын огызыл. Кызыт 8 ийуль гыч 18
ийульмартэн шурнопогаш
йамдылалтмым тэргымаш
дэкадник эрта.* Тидэ пашаштэ „кавалэрист - влак“
пэш ак куго вэрым налын,
моткоч чот активнэ полшэн

И

Каганович йолташын „Организацион паша-влак нэр
гэн “ ыштымэ докладшэ почэш 17-шэ партсйэздынлукмо пунчалмутшо „куш тылго кавалэрнйы н“ пашажым
сайэмдыш. „Комсомол орга
низацэ-влак „куш тылго кавал эри й “ нэргэн сйэзд пунчалым шуктымо ышкэ паш аштым талынрак тӱҥалыныт да пэрвой опытым ыштэны т“—манын ВКП(б) Рӱ-.
дӧ Комитэт пэлэнсэ партий
контроль комисын 2 -шо плэнумжо сай- пашам
палдыртыш.
Тугэ
гынат,
сай паш а дэнэ пырльа
ситыдымашыжат
лийын.
.К угы ж аны ш апараткачэствэ нӧлталмаш начар шога.
Тыш тэ, партий сйэздын вик
дирэктившэ уло гынат, ком
сомол йачэйкэ
пашащтэ
вашталтыш альэ укэ.. ...Йоҥылышым, шолыштмашым,
осал пашам тӱж вак луктын,
мучашышкэ огыт шукто. А
вэт паш ажэ тидэ альэ тудо
фактым ончьтмаштэ гына
огыл (Каганович).
„Кавалэрист влакы н“ паш аш тыш т
сйтыдымаш—
„куш тылго кавалэрий“ члэн
влакы н качэствыш т ӱлнӧ
улмо дэнэ, поена райкомол
могырым начар вуйлатымэ
дэнэ лийын шогэн. 17-шэ
партсйэздын дирэктившым
уш ыш налын, „куш тылго
кавалэрийы ш “ качэствэнэ
кадр-влакым погаш “ манын
Каганович йолташ. П ар
тий контроль комисын ончыктымышт почэш ВЛКСМ
Рӱдӧ Комитэт „куш тылго
кавалэр“ нэргэн лӱмын пунчалым лукты н ыльэ. „Шуш аш кум тылзыштэ 10 тӱжэм „кавалэрист - влакым“
ойыраш. Кӧ „кавалэрист“
'лийын кэртэш ? Поена ончэн налмэ комсомолэц дэн
бэспартийнэ рвэзэ-влак гына „кавалэрист“ лийын кэртыт.
„Куш тылго кавалэрий“
организацыш ыш кэ кумыл
дэнэ пурымаш шотым шэкланэн, комсомол комитэтвлак эн еай пашазэ, кол
хозник, елужыш о, епэциа-
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ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитьылнэ Комитэт пунчалэш:
1 . Кугыжаныш кӧргӧ па
ш а ончышо пӱтынь Ушэм
Калык Комисариатым ышташ. Тушко обйэдиньон к у 
гыжаныш политик управлэньымат (ОГПУ) пурташ .
2. Кугыжаныш кӧргӧ па
ш а ончышо комисариатын
ӱмбакэ тыгай пашам пышташ:
/
а) рэвольуцион порьадкэ
дэн кугыжаныш безопаеныеым ыштэн шуктымашым;
’б) мэр (социалист) еобет
вэные аралымашым;
в) граждан еоетойаньэ ак
там возымаш (шочмым, колымым, ӱдыр налмэ дэн
ойырлымым возымаш);
г) чэк оролымым.
3. Кугыжаныш кӧргӧ п а
ша Калык Комисариат кӧргэщ тыгай управлэнь-вл#кым ышташ:
а) Кугыжаныш бэзопае*
ныеын тӱҥ управлэньым;
б) Пашазэ - крэетйан милицын тӱҥ управлэньым;
в) Чэк дэн кугыжаныш
кӧргӧ органын тӱҥ управлэньым;
г) Пожар охранын тӱҥ
управлэньым;
д) Исправитьылнэ — тр у 
довой лагэр дэн трудовой
поеэлэньын тӱҥ управлэньым:
(
е) Граждан
еоетойаньэ
акт полкам;
ж) АдмиНиетрацэ - озӓнлык управлэньым.
4. Ушэм рэспубликлаштэ кугыжаныш кӧргӧ паша
ончышо рэспублик калык
комисариатым ышташ. Нуно кугыжаныш кӧргӧ паша
ончышӧ путынь Ушэм Комисариат нэргэн положэньэ
почэш кш таш тӱҥалыт. А
РСФСР-тэ кугыжаныш кӧргӧ паша ончышо рэепублик Калык Комисариат олмэш, кугыжаныш кӧргӧ па
ша ончышо ССР Ушэм Калык Комисариатын уполномочэнжым ышташ.
Автбном рэспублик, край
' эн обласлаштэ
дод
иилаилаш ю
КуГЫЖа-

кутырышт. Доронинлан музыкальнэ школ ышкэ ыштымэ гитарым
пӧлэклэн.
Чэбоксарыш
шумэшкэ
Совэт
Ушэм гэрой дэн чэльускинӓц - вла
кым колхозник дэн-мэмнан корэепондэнт-влак ужатэн кайышт.
/
Афиногэнов.

юд

ныш кӧргӧ паша ончышо
Ушэм рэспублик Колык Комисариатын управлэн - вла
кым ышташ.
5. ОГПУ-н суд коллэгийжым пытараш.
6 . Кугыжаныш кӧргӧ ӧнчышо ССР Ушэм Калык
Комисариат дэн тудын вэрыеэ органжэ • влаклан титак ыштымым тэргымэ п а
шам, тэргэн пытарымэкэ,
подсудные шот дэнэ закон
дэнэ ыштымэ порьадк® почэш суд орган-влакыш колташ.
7. Кугыжаныш кӧргӧ па
ш а ончышо Калык Комиса'
риат кугыжаныш бэзопасын управлэньын пашажым
ССР УшэмВэрховносудыш
коЛташ, а родинлан измэным ыштымэ, шпионаж дэн
моло тыгай титак гай п а
шам подсудные шот дэнэ
ССР Ушэм Вэрховно еудын
войэнэ колэгийшкыжэ альэ
войэнэ трибуналыш пуаш.
8 . Кугыжаныш кӧргӧ па
ша ончышо ССР ^ н э м Калык Комисариат йэлэн пое
на еовэшаньым ышташ. Тудын нэргэн лукмо положэньэ почэш, тудлан тыгай
правам пуаш : административ порьадкэ шот дэнэ выеылкыщ. еылкыш колташ,
5 ий мартэ кужытан жаплан исправитьылнэ—трудо
вой л агэррш пэтыраш да
ССР УиРсШ дэч ӧрдышкӧ
ко л тат.
9. Кугыжаныш кӧргӧ па
ш а ӧнчышо ССР Ушэм Калык Комисариатлан кӱш таш: кугыжаныш кӧргӧ па
ша ончышо пӱтынь Ушэм
Калык Комисариат нэргэй
положэньым ыштэн ССР
Ушэм Калык Комисариатвлакын Совэтышкэ пуаш .
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитьылнэ Комитэт вуйлатыш э—
М. Калинин.
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитьылнэ Комитэт
сэ
крэтар—
А. Йэнукидзэ.
МОСКО, КрЭМЛЬ. 1934 ИЙ 10 ИЙуЛЬ.

Ягода Г. Г. йолташым кугыжаныш
кӧргӧ пашам ончышо ССР Ушэм
калык комисарлан шогалтымэ да
Аграров Я- С. дэн Прокопьэв Г. Е*
йолташ-влакым кугыжаныш кӧргӧ
паСнам ончышо ССР Ушэм калык
комнсцрым олмэштышылан пэнтыдэмдымэ нэргэн
ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитъылнэ Еомитэтын
пунчалжэ
ССР Ушэм Рӱдӧ Испол- вэе олмэштышыжлан Пронитьылнэ Комитэт пунча- копьэв Гэоргий Йэвгэньэвич йолташым пэҥгыдэмлэш:
Ягода Гэнрих Григорьэ- даш.
вич йолташым кугыжаныш
ССР Ушэм Рӱдӧ Искӧргӧ пашам ончышо ССР полнитьылнэ КомитэтвуйУшэм Калык Комисарлан
латыш э—
шогалташ.
М. Калинин.
2.
Кугыжаныш кӧргӧ па
шам ончышо ССР Ушэм ССР У ш эмРӱдӧ Исполнитьылнэ Комитэт сэкрэтар—
Калык Комис^рын пэрвой
А. Йэнукидзэ.
олмэштышыжлан Агранов
Яков Саулович йолташым, Мосро, Крэмль. 1934 ий 10 ийуль.

16 ийуль 1934 ий № 65
________ _______ I_____

Рвэзэ Комунист

ПАРТИИ ЭРЫКТЫМАШТЭ КОМСОМОЛЫН
ПОЛШЫМЫЖО НЭРГЭН
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— Край партий конфэрэн- эрыктымаш дэч ончыч: „коцэ мыньар кана лийын? ч
мунист - влакын политик
Ваш мутым ыш пу.
нютышто шинчымыштым,
Облас партий эрыктымэ комисэ вуйлатышэ КАЛМЫКОВ — Крайком, еэкрэтарлан айда тэргэна“ манын йодкӧ шога?
мылан тыгай ваш мутым
йолташын докладшэ почэш ВЛКСМ Обком 6-шо плэнумын — Каганович.
пуэн: „мый политикинспэк— Крайисполкомын прэд- тыр ышкэ улам. Тый мы
пунчалмутшо
еэдатьылжэ кӧ?
лам нимогай ончыктышым
Партий
эрыктымаштэ нист-влакын к у го йэҥ ул- тэ, шурно пуымо пункты— Ӧм шинчэ.
пуэн от кэрт. Политик шинкомсомол полшымо нэргэн мыштым ончы дэ, титакыш- лаш тэ 660 сигнал постым
Маробисполком прэдеэ- чымашым эрыктӹмэ годым
облас
партий эрыктышэ тым чараш кэ лукман. Пэҥ- организоватлаш.
датэль кызыт кӧ?
палэна. “-Ч ы нж э „портфэль“
комис вуйлаты ш э Калмы гыдын палэн шогыман, ты- '20 ийулв" мартэ комсомол,
Львов.
вэрч кучэдалмэ йӧршэшат ок
ков йолташ ын докладшым гай элэмэнт-влакым чарны- вий дэнэ партий дэнэ праОбком еэкрэтарлан кӧ кӱл ыльэ. Тыйын инспэктыр
колышт налмэк, Ӧбкомолын дэ тӱжвакэ луктын, нуным витьылствын кугыжаныш- шога?
портфэльэдым“иктат ок нал
УЬшо
плэнумжо ВКП(б) партий радам гыч поктэн лан кйндэ пуымо нэргэн
Комунист-влакын политик
Ваш мутым ыш пу.
обком 3-шо плэнумйн пун- вэлэ ончыкыжо мэмнан со дирэктивым 450 колхозыш
— Тыгай йодыш-влак дэ шинчымашым нӧлталаш кӱчалмутшым сайэш шотла. циалист строитьылствэ па- то лончылэн лэкташ.
нэ ваш мут пумаш гыч лын пиж ш аш —вот тыйын
шана ончык к аш н кэртэш.
Колхозлаштэ
250
V
пырэрыктышэ комис район ми- да парторганизацынат задаПартий эрыкташ йамды- (Ийунь тылзыштэ лийш э
дыж газэтым лукташ .
лицэ управлэнпэлэнсэ пар чыжэ.
лалтмаштат, эрыктымэ жа- Крайком плэнум пунчалмут
2
тылзылан комсомол га-торг Иэгоров йолташын
Вик ойлаш, район милйцэ
пыш тат
йатыр комсомол гыч.)
зэт-Влак , дэнэ выйэздной политик шинчымашӹжым управлэньыц пашаштылсэ
организацын сэрйозно сиЭрыктышэ комисын ойтыдымашышт палэ лийэ жым ^шуктымаштэ полыш- рэдакцым организоватлаш. тэргэн нальэ. ТуДо 1932 ий ик мыньарак еай ончыктыш
Комсомол вий дэнэ 900 гыч партий члэнлан шога. уло. Тудым тойаш ок лий.
манын плэнум
ончыкта. ым
комсомол организа колхозышто
кугыжанышЧисткэ кэргэн погӹныма* ци и маееэ политик паш а лан шурно пуаш йамды- Газэт-влакым ок луд. К у  Но еитыдымашат йатыр^к
нам ик кана ончалэш гын уло.
шым кӱрлмаш , самокритик дэн Ушэм кӧргыеӧ органи- лалтмым тэргаш .
вэлэ, ала тудыжат укэ. СадПэгишэв йолташ—милидэн критикым 'начар шары- зацэ пашам еайэмдымашым
Шурно пуымо пунктымаш, о п о ш л э н ь э д а ВКП(б) Крайком дэн Обком лаш кэ еправкэ ӱетэл п а ланат вэт парторганизацын цэ начальньык. Политик
эрыктымын политик смыс* п^энум шындымэ озанлык ша йэҥлан, приомшиклан, пашаяеэ нэргэн ик ,мутымат Ьзинчымыжэ лушкыдырак.
лыжэ дэн задачыжым ыҥ- политик задачэ-влакым Са- кассирлан, контрольорлан ойлэн ыш кэрт маНаш ^ли- Комисын пумо йодыш-влакйэш. Эрыктымашын зада- лан тӱтыран калаеа. Милилыдымашат лийэдэн (Ор йыи
ш уктыш аш пашам 65 комсомолэцым ойраш.
чыжэ нэргэн , пэш начар дионьэр, бригадмил коклашш анка, Красный стэкло- плэнум комсомол организаКомсомол вий дэнэ Йош- пала. Бригадмил-влак кок- тэ воспитатьылнэ пашам
вар “, Йошкар-ола
чодра цын тӱ ҥ пашалан шотла. кар-Ьла, Курык-Марий, Шолаштэ пашам томам ышта. еитыдымашын
шындымэ.
завод,Козмодьэмйанск чодра
Чыла ВЛКСМ райком да лэҥ эр пунктылаш тэ ш урно Матэриал-влакым коч ку- Дисциплин йатыр еайэмдытэхни куХ -Звэнигов посьо- тӱҥ алты ш комсомол орга
намийшэ влакым культур- намат кӱш ыч гына тэрга. машым йодэш. Титакан-вла
лок да тулэч молат.)
низацэ-влаклан
плэнум йӱла шотышто обслуживат- Садлан пашаштэ рӱдыжым кым натггаймэ годым конвоПлэнум чыла райкомол кӱш та: Рӱдӧ комитэт плэ-. лымым организоватлаш.
кычал ок му, йомдара. По йирлан колтымо-влак моГыда комсомол организацэ- ну ащн
шуриым, шылым
Пасушто да шурно пуцмо литик тунэммаӧ! планымат рым йӱмашат лийэдэн. Бривлак дэч партий эрыкты- кугыжаныш лан пуымо да пунктлаш тэ шурным оро- шотшылан вэлэ ыштэн. Ту* гадмил - влак кокла гыч
маштэ улш о ситыдымаш- вольык вуйым шукэмдымэ лаш Юо пионьэр дозор пое- дат ш укталт ок тол. Моло эрыктымашкэ иктат толыҥ
пунчаллсЫм илы  тым организоватлаш.
влакым пэш вашкз^ пыта- нэргэн
комунист-влакат кӱлэш по- огыл. Нунылан
нимогай
раш йодэш. Тыгак эрык- шыш пуртыш аш вэрч чот
Партий
эрыктымаштэ лышым пуэн огытыл.ВКП(б) увэрымат ыштэн огытыл.
тымаш
эртымаштэ чыла ку^эдалман. У д м у р т активнэ
полшэн,
17-шэ райкомат еайынрак ончалый Растратэ ӱмбач
ыштымэ
комсомол дэн бэспартийнэ ВЛКСМ организацэ дэнэ партсйэздын
пунчал-вла- огыл. Тудлан эн лотш о матэрйал-влак кужо жапын
рвэзэ массын активнысый!- ыштымэ социалист таҥа- кым да Сталин йолтащын царторг онырымаш могы- мучашыш шуктыдэ кийат.
тым чот нӧлтэн большэвик еымаш договорым умбакы- докладшым раш палэн на- рыш кӱлэш еэмын оНчалаш Слэдствэ ыштымэ матэрйал
кэлгэмдэн
илышыш лын гына КСМ организацэ- кӱлэш ыльэ. Но „айда лий- начар качэетван. Милицио*
критик дэн самокритикым жэ
шарэн, партийыш клас туш- пуртэн шогаш ОК плэнум влак комсомолэц да комео- жЭ“ койыш лийын. Садлан ньэр-влак
обшэствэн паман вэрэштшэ-влакым, пар ышкэ ӱмбакыжэ тыгай обӓ- молдымо рвэзэ-влакын идэй кӧра нимогай ӧрмашат ли- шаштэ луш кыдын полшат.
политик шинчымашыштым йын ок кэрт. Йэгоров „вуй- Милиционьэр - влакым патий дэн кугыжаныш дис- затыльствым налэш:
Комсомол да колхоз рнэзэ- нӧлтал кэртыт манын плэ- латымэ“ дэнэ парторгани- шаштэ кужо жаплан пэҥциплинэ пудыртыш о—опортунист, локТылалтшэ, дву влак вий дэнэ кугыжаныш- нум ончыкта.
зацын нимогай еай ончык- гыдэмдымаш ок кой. СадлаТидэ пашаштэ ситыды тышыжат ок кой.
руш ник, партийыш ш эҥын лан киндым пуаш 500 ком
нак нуно шошым вӱдла йопурыш о элэмэнт да жу- сомол обозым организоват- маш-влакым плэнум кӱОнчалына, моло комунист- гат. Кодшо ийштэ 18, йэчык
жапыштэ пытараш влакын пашаштыщ т могай ҥым пашаш налмэ, 18 йэҥыльык-влакым чараш лук- лаш .
таш кӱш та. Поена кому- - Колхозлаштэ, еовхозлаш- кӱш та.
мак лукмо. Тидэ, пашаш
с’а й ончыктыш ‘ уло.
Эрыктымаш трибунышто ойыркалыдэ, эртэн кощтшо
участкэ милицэ инспэктыр йэҥ налмым раш ак ончыкШутов йолташ.—Слэдствэ та. Паша тэхникым кидыш
матэриалцм томамрак ыш- налмэ лушкыдо.
Милицэ управлэньыштэ
эрыктымашкэ район-влак пэрэдачым огыт та. Садлан ыштымэ матэриСвазьыштэ улш о ВКП(б) чиэн льэц-влак
-влакым эрыктымаш, пошто ш агалын толыныт. Поена колышт. Пэрэдӓчэ нэргэн йал-влакым мӧҥгэш еавы- улшо еитыдымаш-влак лач
радио-узэл пашаштэ йатыр партийэц-влакын пашашт районла гыч ик ий кок рымэ факт-влакат ик кана иктым гына ойлат. XVII
еитыдымашым чараш лук- нэргэн комсомольэц-влак ша лаш тэ 11 еэрыш гына пу вэлэ огыл лийын. Варажым партсйэзд пунчал-влак дэнэ
то. Тугак, поена комунист- гал кутырыш т. Лачак ком рэн. Ты етанцыеэ паш айэҥ йатырак титак ыштымашат кэлшышын паша молэмдывлакы н экш ыкыш тат раш ак еойол организатыр Соко влакын условийышт нимо уло.—Самогон шолтышым мащ тачэ мартэ ок кой. Тупочылто.
\ лова гына, кажнэ парти- 'лан йӧрдымӧ. ПэрэНачэ дэч кучэн, 4 чэрпыт аракам ви- до ок еитэ, ииунь тылзын
А лмакайэва 1924 ийыш- йэц нэргэн гайак кутырыш . вара радиостанцэш орол йыт налын. К уш чыкэн, тӱҥалтыш кэчыштыжак обпашам лан вэлэ кодман гынат, кӧлан пуэн, нимат палэ лае милицэ управлэн н а
так комсомолыш пурэн. Ту- ’ Радиоузэл-влак
йолташ
моло паш айэҥат огыл. Нимогай пэҥгыдэм- чальник Макэйэв
гэ гынат, кандидатыш куе- налаш гын, нимоланат ок тэхник,
дышэ докумэнт-влак укэ. эрыктымашым эртыш. Тунымыжо дэч вара комсомол йӧрӧ. Облас мучко улшо етанцыштак илат.
пашам йалт мондэн. Комсо йужо районлаш тэ (Ш эрнур)
Тыгай
еитыдымашым Клэндыр (сушка) ужалыш э до чыла милицэ органлан
мол
организацылан кон- радиоузэл укэ. Улш ыжат евӓзь пайайэш -влак раш — епэкулӓнтым кучэн да 30 урок лийман ыльэ. Ӧчыний,
крэтнэ
полышым пуымо пашам чарнэн ыштэ/фныт. палэныт гынаТ, радио от- тэҥгэ взат'кым налын. 500 тидым кӱлэш эш шотлэн огы
олмэш, погынымашышкы- Ик тылызэ паш а ыштымэк, дэл дэч моло йэш-влак ни- мэтр м ануфактур толымо тыл. Садланат тушто улшо
жат мийэн тошкалын огыл. кокытшым канэныт. Тугак, могай пашамат ыштэн огы- пашамат ала куш йомдарэн. сйтыдымаш факт-влак тышЭрыктымэ годым могай по- радиоузэлласэ ' паш айэҥ- тыл. Радио обтэлжат па- Очыний, родыжо да чарэн. тат (Морко район милицышпашадарым жа- ш ажлан вуйын Шогэн огыл. Массэ пашаштэ ок полшо. тэ—Рэд;) уло. А леап ш а
лыш пуымо нэргэн йодмы- влаклан
лан „мый комсомол гыч мэ- пыштэ огыт пу. Нунын Ты шотышто, Марий облае- МОПР еэкрэтарлан шогы- гал огыл вэт эртыш.
Милиц^ болынэвик-влакханичэски лэктынам“—вэ- ш инчымашыштат ӱлнӧ. Ра- еэ евӓзь пашам вуйлатышэ, мылсэ годым 6 тылзэ жадиоузэллаеэ пашайэш-вла,- Самарин, тудын полшышы> п^гштэ парньамат ваш пэ- лан тидэ кэчэ гычак поли
лэ маньэ. '
рэн ыш ончо/С адлан пар- тик шинчымым нӧлталаш
Край уполномочэныйым кын тэхник шинчымашышолмэштышэ Савосинат ком тым нӧлташ, Йошкар-олаш жо Савосин йолта'ш-влакат тийыштэ шогэнат ок кэрт пижман. Эрыктымаш эрсомол гыч партийыш куе- курсым почыныт ильэ. Ра- кӱлэш мэрым ыштэн огы- —погынымаштэ улшо-влак тыш, ындэ каналташат лийэш шонымашым вуй уш ыш
нэн. А кызыт комсомол па йонла гыч ик йэн; (татар) тыл. Чыла тидэ ситыдымаш- ойлышт.
влакым
партий
эрыктышэ,
пуртыман
огыл. Тудо эрыкТудын
почэш
Политик
вэлэ
то^Гын.
Садлан,
тудым
шам йалт мондэн. Погынымашышкат ӱжмӧ почэш гы- мыскылэн, игылтын мӧҥ- комисэ чараш лукто. Сац- инспэктыр Прохоров йол- тымашын задачыжым" умдэнэ, ты улшо ситыдымаш- таш эрыктымашым эрта. лыдымо, эн йӧрдымӧ койыш
на мийэдэн. Моло партийэц- гэщ крлтэныт.
влакым, партий да' комсо Политик йодышым
пэш лийэш. Эрыктышэ комисын
Йошкар-оласэ
61
номывлакат Курушин комсомол
паш адэч ӧрдыжыштӧ лийы- р аҥ радиостанцат пашам мол организацылан чот пи лушкыдын шинча. Но шӱр- вывод дэн пунчалжым шукнача^гышта. Тэхник-влакын жын,
пӱтынь Ушэмысэ дылаш да зазнайство“ ко- тышаш вэрч кэчы н кучэныт.
ш
агал
шинчымашан
улевӓзь
пашам
еай шындышэ йышылан тудо пэш чот по- д алаш —тидэ каж нэ комуСандэнак, евӓзь комсомол
организацэ партий эрыкты- мышт дэнэ, пэрэдачэ еай 9рганизацэ-влак коклаштэ йан. Кэртэш, мутланат кӱ- ниетын, еознатьылнэ шэмэмашкэ пэш начар йамды- ок лий, мӱндӱр вэрлаш ок ончыл вэрыш лэкташ тыр-( еэныш ок пуро. Садлан рын кызытсэ жапыштэ тӱҥ
Вув.
парторг Иэгоров йолта Ш ынзадачилсэ.
лалтын
тольо. Комсомо- шокто. Ӧбласыштэ улшо шыман!
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СВАЗЬ ОРГАНИЗАЦЭ ЭРЫКТЫМАЩ
СИТЫДЫМАШЫМ ТӰЖВАК ЛУКТО

Рвэзэ Комунист

■3

ЭРЫКТЫМАШТЭ БОЛЬШЭВИК САИОКРИТИКЫМ ВИЙАҤДЫМАН

п о га ш й а м д ы л а л т м ы м т э р г ы м э д э к а д э

„Пиштэр" колхозат еай йамдылалтэш

Очийэв, вашкэ
тарванэ

МОСКВИН ЙОЛТАШ, ВАШКЭ ПИСЭШТ
пытараш
комсомолэц-влакым огэш мобИлизатлэ.
Тыгак „Марий“, „Сталин“
колхоз-влакат шурно погаш йамдылалтМашым огыт
аклэ, еадлан кызытат йамдэ огытыл.
Нинэ к#лхоз-влаклан улшо еитыдымашыштым кызытак кораҥдаш кӱЭгэш.
ВӓЗНиков Эчан.
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„Мотор“ колхозысо ком
сомол организацэ (Йошкарола р-Н) шурно погаш йамдылалтмым тэргаш огыл,
альэ й а м д ы л а л т ы н ж а т
огыл Колхозник-влакын еорлӓтлт тыштэ - тушто вэлэ
кийылтыт. Комсомол организатыр С. Москвин йолташ
нимогай мэрым огэш ыштэ. Улшо юитыдымашым

от

Иошкар-ола
райкомол,
„Мотор" колхозыео комсо
мол организацэт пашам кузэрак ышта, палэт? Тудо
комсомол
организацыштэ
нӹл комсомолэц уло. Пашаштым гына чӱчалтыш ат
огыт ыштэ. Кызыт шурно
погаш йамдылалтмым тэргымэ
дэкадник кӓйа. А
„Мотор" колхозысо комсо
мол организацэ гын, дэкадник нэргэн колынат огыл.
Комсомол организатыр М ос
квин С. Ф йолташат ком
сомол пашам вийаҥдаш ок
тыршэ.
В Эчан.
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Дэкадник нэргэн
колынат
огытыл
о

витьылымат^ ыштымэ огыл.
Колхозник-влакын ик еай
еорлаштат укэ. Й араҥ олаш
олмыкташ
ныҥгайэнытат,
ала олмыктымо ала укэ—
огыт палэ. Сорлам олмыкташ лан вуйын ш огаш Но
сов йолташым ойырымо. А
тудо йогыланэн ласкан гына ш ӱлэн коштэш.
Ш урно погаш тӱҥалш аш
кэчылаш тэ улына. „Заря“
колхоз дэн комсомол организацылан жапым эртарэн
кийман огыл, у шурным
у вий дэнэ еай ваш лийаш
тӱрые йамдылалтын ш уыман.
Жаров И.

Турш о йал еовэтыштэ
(Оршанкэ р-н) „Знамя“ лӱман колхоз ул о. Ты колхозын шурно погаш тӱрые
к ӱлэш еэмын йамдылалт
ш уаш ыжэ чыла условийжэ уло. Пӓшам гына моштэн организатлаш кӱлэш .
А „Знам я“ колхоз гын, па
ша* организатлымашым ок
аклэ. Вуйлатымаш начар.
Колхозлан комсомол организацат ок полшо. Садлан
кызытат шурно погаш йа^дэ огыл. Тӱрэдмэ машина
олмыктышаш кийа, пӱйжым
вашталташ кӱлэш
ыльэ, кызытат вашталтымэ
огыл. Машинаш зэрноуло-

би

„Пиш тэр“ колхоз (Горь
кий
край, Марий Ошай
йал совэт) ^шӱк шудым чыла еомылэн пытарыш.
Ш урно погаш еай йамдылалтмэ. Кызыт у шурно
ш ийаш (кыраш) идымым,
агуным ышташ нижыныт.
Й.

„ЗНАМЯ“ КОЛХОЗ ШУРНО
ПОГАШ ЙАМДЭ ОГЫЛ
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? 7 ™ ™ Л Г НР I Шурио погаш пэҥгыдэ,
вийан имньз лийжз
,

р-н) шурно погаш йамды
лалтмашым огэш аклэ Тӱрэдмэ машинан поена уж ашыяш ок еитэ. Шжймэ машинанат имньэ дэнэ шиймэ приводшо укэ. Тидым
правлэньэ пэш раш пала
гынат, „альэ ш уэш “ вэлэ
маныт.
Колхоз вуйлатыш э Очийэвлан улш о еитыдымашым
пытараш вашкэ тарванашыжэ кӱлэш .
О-эв.

„Марий“ колхоз (Иошкарола р-н, Кӱш нур йал еовэт) шурно погымаштэ имньэ огэш кӱл манын ойлышт кийа. Сӓдлан кызыт
им н ьэон ч ы м аш ы м огы так

лэ. Чыла имньэ лавраҥ
пытэныт, имньэ’ шогымо вӱташтэ эрэ лавра.
Кылта ш упш ыкташ таза
имньэ кӱлыт. Нуным са
йын ончыман.
В. Эчан.

Нормым утыж дэнэ тэмат

Ро

сс

„Сэҥган“ колхоз (Йош удырышт. Нормо 8 га ильэ
кар-Ола р-н) шудым еолаш гын, 8,75 гам удырмо. Б р и 
5 ийульыш то тӱҥальэ. Соц- гадир Васильйэв паша витаҥасым илышыш пуртымо йым моштэн шогалтымыж
дэнэ планым эрэ тэмэн то- дэнэ планым ^рэ тэмэн тЪлыт. 5,40 га олмэш 7,22 гам лыт.
еолат.
Шудо пашаштэ Архипов,
Шудо удырмаш тат пла Крылов Й., Чэлин П., Та„Пича-нур“ колхоз (Горь ным тэмэн толыт. 9 ийуль- лаицэва К. примэрнэ лиУжшо.
кий край,* Пижанкэ р-н, ышто 32 йеҥ дэнэ шудым йын шогышт.
Иул йал йал совэт) йал
озанлык чыла пашамат ор
8 олмэш 7 кэчыштэ
ганизовано
ышта.
Ш ӱк
„Марий-уш эм“
колхоз чыштэ ш уктыш . Тыштэ
шудым еомлэн пытарымэк,
(Оршанкэ
р-н)
шудо
еолымо
комсомол организацэ чот
парэҥгэ йэраҥым корэн,
пашам 8 кэчэ олмэш 7 кэ- полшыш.
Н. Корольов.
пушкыдэмдышт.
Ш урно погашат сайын Колхоз имньылан
4 вӱтам ыштат
йамдылалтэ. Кок тӱрэдмэ
машинам
олмыктымо 20
К ӱш нур йал еовэтыштэ имньылан вӱтам ышташ
еорлам кӱнчымӧ. Адак тӱ- улшо „Сталин“ лӱм кол-1 тӱҥ альэ. Нойабр тылзылан
рэд пытарымэк шурно ши- хоз (Йошкар-Ола р-н) 1 6 'ш у к та ш тыршат.
Э. Вӓз.
йаш тӱҥ алаш лэвэдышан
агуным ыштымэ.
Ошай.
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лов(Комвуз),молат.Тэвэ пар
тий эрыктыш э кОмис Йакимовлан, тудо 1920 ий гыч
партий члэн, „мо тугай
партий“ манын йодышым
пуэн. Тудо „ик клае вэе
клаеым кунам эксплоатироватла партий у л э ш “ манын вашмутым пуэн.
Чодра завот парторг дэч
ӧктьабр рэвольуцо могай
ийыштэ лийын манын йодыныт, тудо 1916 ийыштэ
лийын
манын калаеыш.
Адак 2 -шо партсйэзд могай
ийыштэ лийын манын йод-*
мылан тудо „ 2 -шо партейэзд рэвольуцо дэч вара,
тэнийсэ ий дэч 4 ийат пэлэ ожно лийын, тыштэ
мэныпэвик-влак чын ойлэн
огытыл, а болынэвик-влак
чын о й л э б щ т , индустриальнэ йодыш нэргэн ончалтын*
маныН ваш мутым пуэн.
Тыжэч раш палэ, ола
парторганизацыштэ воспитаньэ паш а начар шындымэ. Комунист-влак тэорийым большэвикла тунэмын
огытыл.
. '
.
Партий эрыктьгмэ нэргэн
Комвуз, Обсуд, „Марийская
П равда“ газэт рэдакцэ пырдыж газэт влак еай увэртарэн шогат. Горрабкопышто,
„Марий Комун“ рэдакцыштэ ик номыр гыч гына лэктын. Моло организацыштат
пырдыж газэт рэдколлэгийвлак пашам начар ыштӓт.
Комсомол дэн профсойуз
организацэ - влак партий
эрыктымашлан начар йамдылалтыныт. Партий эрыктымэ погынымашыш ш агал
коштыт. Коштшыжат поена
комуниет - влакын пашашт
нэргэн
критикым ш агал
ыштат.
Партий эрыктымаш эртарымэ к у гу рэзул^татым
пуа.
| '
Тэвэ Горрабкопышто кан
дидат Лэвин пашам ударнэ
ышта. Паш аштэ примэрнэ
улэш . Сатусавыртыш финпланым тудо эртарэн тэмэн
шога.
И ндустриальнэ тэхникумышто тунэмшэ Пуртов тунэммаштэ 33 процэн отличнэ, 60 дроцэн еай, 7 процэн кыдалаш отмэткым налын.
Партий эрыктымэ комисвлакын
ойыштым
йужо
парторганизацэ' илыш ыш
начар пуртэн шога. Типографийыш тэ альэ мартэ по
лит- к р у ж ок организатлымэ
огыл. Пашазэ ‘ он-влаклаН
4 тылызэ коклапттэ ваш
мутым пуэн огытыл. Обоно
парторганизацат эрыктышэ
комисын выводшым илы 
шыш начар пуртэн толэш.
Парторганизацылан п а р 
тий эрыктымаштэ ончыктымо еитыдымашым уш ыш налын,
умбакыжэ
партий
эрыктымашыш бойэвойлын
шэмэр маееым
шуйш ын
толман, критик, еамокритикым утларак организатлыман, партий эрыктымаш
комие-влакын ойыштым тӱҥалтыш
парторганизацэвлак илышыш кузэ пуртэн
тоцыт, тэргыман да полышым пуыман.

И

Йошкар-Ола парторгани
заций!
эрыктышэ комис
вуйлатыш э
Окомэльков
йолташ ВКП(б) горком плэнумышто парторганизацым
эрыктымэ нэргэн докладым
ыштыш.
Ю ийульлан оЛа парторганизацэ кӧргыштӧ чылажэ
24 тӱҥ алты ш парторганизацэ (444 члэн дэн кандидат) эрыктымашым эртэн.
Эрыктымаш гыч палэ, парторганизацэ партий эрыктымаш лан начар йамдылалтмэ
дэнэ эрыктымаш погынымаш йужо организацыштэ
кӱры лты н (кэрмыч завот,
кӱртньӧ
корно
станцэ).
Эрыктымэ ц444 йэҥ кокла
гыч 395 йэҥ лан вывод ыштымэ. Тидын кокла гыч 6
.процэн партий радам гыч,
лукмо, 6,5 процэн партий
члэн гыч кандидатыш, 7,8
проц. сочувствуйыш ыш кусарымэ. Эн пэрвойак, п а р 
тий радам гыч клас тушман, йот элэмэнт, ш курник,
карьйэрист-влакым лукмо.
'Тэвэ чодра
рабфакыш тэ
Кудрьавцэвым лукмо. Парг
тий радамыш онталэн пурэн.
Ы ш кэж э кулак, а партийыш пашазэ улам манын пурэн. Партий
эрыктымаш
погынымаштэ ыш кэ кулак
чурийжы м шылтэн.
Квардаков кулак-лиш энэцын эргыжэ, Казанцэв (пэдинститут), Губайэв (типо
графий) кулак эргэ-влак
улы т улмаш , партий радам
гыч лукмо. Болтун, само*
критикым пӹзырэн толшовлак кодла гыч чодра заводышто парторг Володиным
партий радам гыч лукмо.
Тудо пыртий эрыктымашлан йамдылалтмэ годым п а
ш азэ-влакын инициативыштым пызырэн, партий эрыктымаш погынымашыш „мый
лаш азэ-влакым кандра дэнэ
ш упш ын толаш ом тӱҥ ал
вэт“ манын кутырэн. А
партий эрыктымаш нэргэн
пашазэ - влак
коклаштэ
умылтарэн огыл.
Политик шинчыдымылан,
паш аш тэ активные укэлан
Йэпанайэвым(Пэдинетитут),
Глушковым (Обоно), Стардэвым (Марисойуз)
члэн
гыч кандидатыга куеарымэ.
Нинэ йолташ -влак партий
устазым, програмымат огыт
ш инчэ политикым тунэмын
огытыл, пашайггышт нимогай активнысым огыт ончыкто.
Чынак, тӱҥалты ш парторганизацэ - влак политик
тунэммэ пашам, конкрэтнын
вуйлатэн огытыл. Поена комунист-влакым политик тунэммаш пашаш ш агал шупшыныт. Типографийыш тэ 4
кандидат политикым йӧрш эш тунэмын огытыл. Обфо тӱҥалты ш парторганизацыштат комунист - влак
политикым тунэмын огытылу Альэ кызытат йужо
дарторганизацы лаш тэ * кэҥ эж формо политучобым
организатлаш „мондэныт“.
Сандэнэ йужо члэн дэн
'кандидат чполитикым йӧршэш ок ш инчэ.Вузлаштэ йу
жо комуниет—тунэмшэ влакат политикым огЫт шинчэ:
Соколов (пэдинститут),Соко

Ш урно
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Облас дэч ӧрдыжысэ мэ
рий колхоз гыч иомсэрзт

,1

Торйал пэдтэхникумлан намые
Тэхникумын еаекам шындымэ пакчаш кыжэ лэктатат,
ӧрат вэлэ. Йыр - ваш ш ӱк
ш удо пошэн пытэн. Томат
гын, огэшат кой. Чылтак
ш ӱк ш удо дэнэ пызырналт
пытэн. Торйал пэдтэхникум
дирэкцылан ты еитыдыма
шым
п ы т а р а ^ кызытак
пижман.
Соколов.
^
Ш окшэм-сола к о л х о з
(Ш эрнур р-н.) шӱТ? шудым
тыжэч-тужэч вэлэ кӱрын.
Качэствэ вэрч кучэдалаш
кӱлэш. Н ачаркӱрм аш тэуэш
кӱрдэ кодман огыл.* И. М.
■:

/&(

Тыгай йэҥы м партий
радам ы ш тэ кучыман огы л

„Онар“
колхоз
пэлэн
(Кускин йал совэт, Шэрнур р-н) партгрупо уло.
Парторганизатырлан Чэмэков шога.
Чэмэков кулак эргэ. Ачажэ йэҥ вий" дэнэ илышэ:
идымыштыжэ 10—15 каван
шынча ыльэ. 1918— 19 ийыштэ Чэмэйовын еай олыкшым ш упш ын налын, йорлылан пуышт.
Чэмэков
армий гыч толЬат, йорловлак дэчын олыкым мӧҥгэш ш упш ын нальэ.
Тэний Чэмэков Микалэ
склад вуйлатыш ылан па
шам ыштыш. Шошо аҥа
годым шурным жапыштэ
колтэн шогэн огыл. Колхоз

ник-влак эрдэнак склад
ончӹк мийэн, 2-3 шагат
Чэмэковым вучэн шогэныт.
Ӱдымӧ мащинэ ш уко го
дым йара шинчэн. Сандэнак кошкышо
мландэш
ӱдымӧ дэнэ ш ӱльӧ начар
шочын.
^
Чэмэков комсомол организацылан пашаштэ полшэн шогэн оГыл.
Чэмэков МикаЛын тукымжо Чэмэков Пэтр колхоз
еӧенам кум кэчэ кылатыштэ шылтэн кийыктэн, кӱтӱзӧ муымэш калаеэн огыл.
Чэмэков Микалын тидэ
оеал паша-влакшым партий
эрыктышэ комисэ тэргэн
налэш манын ӱш анэна.
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Капиталист

Социалист вольыклӓн сай кургым
238 ТОННО СИЛОС ВЭРЧ

ШУДО

эллаштэ

УЛО ГОЛЛАНДИИ МУЧКО
КУЧЭДАЛМАШ

солы м о

Тыгай вий улмо мӧҥгӧ
Тэнйй план почэш Упшо
ПӒШӒ ОПЫ ТЫ М - ЛОНДОН, 10. „Дэйли уор- „Совэт Голландиивэрч ло
йал совэт кӧргыштӧ (Ор- ч ы л а Нӧлымат сэҥаш лийк эр “ газэтын епэциальнэ зунгам возымо.“
ш анкэ р-н) чылажэ 238 эш. Упшо йал совэт дэн
ШУРНО
ПОГӒШ
коррэспондэнтшэ Амстэрдам
комсомол
организацв-влактонно силосым опташ кӱКоррэспондэнтын мут по(Голландии) урэмысэ кучэлэш . 9 ийульлан ик кол- лан ваш кэлш эн пашам ЙӒМДЫл ЫМӒШКЭ далмаш возымаштыжд он- чэш „Трибуне“ комунист
хозат, ик ыш кэт крэстйа- раш ыштэн, силӧс оптымо
чыкта: рвэзэ пашазэ-влак по- газэт бьулэтэньым шыпак
„Лэнин дгорно“ колхоз
нат ик тонно силосымат пагаашкэ ударный пижман.
ваштарэш чот кучв- луктыи. Бьулэтэн полицэ
(Звэнигов р-н) шудо 'солы- лицэ
оптэн огытыл. Силос опПайдыганов Г. О.
далыт.
„Моетовойышто— торрор да пашадымэ-влактымын кӱлэш ы ж ым аклы'
. 1 >■' мо пашам сай эртӓ^рыш. коррэепондэнт воза—йош- лан пособийым изэмдымэ'
Жапыгатыжэ солэи, погэн,
маш укэ, х^адлан ты паш а
чийа дэнэ еорла дэн ваштарэш кучэдалаш кум3 тонно силос каваныш оптымо. Олык шу- кар
сомотьокьи^то.
чӧгытым
еӱрэтлымэ
да да маееым ӱжэш .
Йал совэт кӧргыштӧ к у л ь 
„Марий- У ш эм“ колхо- дым чылажэ 79,95 гам соту р вий укэ манашат огэш зысо комсомол организацэ лымо. Пашам 3 бригадэ
лий, вий йатыр. Кум тӱ- (,Оршанкэ р-н) 3 тонно си- ыштыга. Бригадэ дэн бри
гад таҥасыгат. Но - 6-шо
ҥ алты ш комсомол органибригадэ пашан сай образэцзӓцэ уло. Тыштэ
чылажэ лосым оптыш.
шым кӱлэш сэмын ончыкЮ комсомолэц улы т.
Н. Корольов.
тэн ыш шого. Тэвэ Климов
Пытартыш кок ийыштэ граман мутым ойлэн. МуК. йогыланыш, прогулым
Британийыщтэ
фашист го- тыштыжо „самопомощь и
ыштыльэ.
Тыгайлан жа„Э ҥ эр“ комун (У-Торйал ульышто чыла ком$гнареударетвэ
вэрч
кучэдал- служ ба общ еству“ органипыштыжэ отпор пуымага
р-н) комсомол организацэ влакым моблизовайэн, 20
маш
ш
арлаш
тӧча.
Фаши- ^ацыш пурага ӱжын.
ыш лий.
тэлылан, вольык пукшаш тон силосым рптэн шын]
ет
руководитэль-влак
рвэ- Буржуазийын тидэ приказПашаштэ 4-шЭ' бригадэ
курго лийжэ манын 2-3 ий- дышт.
4зэ-влакым фашизм вэлкэ шым рвэзэ-влак организаВ. Рожкин.
эн с а й тыршыш. Кӧ монар
цын руководитэль-влакышт
толашат.
паш а кэчэ ыштымым эрак еавыраш
илышыш пурташ пижыныт.
Тидлан
вэрчын
тыгай
мэУ тунэммэ ийлан
трӱдодэнь кынагаш возэн.
Полковник Бадэн-П ауэль—
ЗАйОН ОКСА
роприатьэ-влакым
лукмо:
Ты бригадысэ колхозщ кбойскаут организацын онжо
Рвэзэ
организацэ-влакым
У-Торйал тӱҥалвлак пашам организованэ
ПОГЫМАШ—
бойекауто-влакым „служ 
иктыш
ушага.
х
Нунын
паыштыгат, а тидыжэ паша
тыш школла йамба
общ еству“ организагаагатым
государствэ
ончэн
вийым поена участкылаш
КӱРЫ
ЛТЫ
Ш
Тб
цылан
полышагп ӱжын.
гаогага
тӱҥалэш
.
дылалтман
шогалтыл могатымо дэнэ
Шуко районлаштэ бой
„Обшэетвэн
цэнтр4
*
еэ„Чӱк-сола“ колхоз (У -Тор- лийэ. Ончыкыжым ш урно тьым организоватлаш. Ти- скаут полк-влак рвэзэ-вла
У-Торйал руш
тӱҥ алтыш школ пашам образцо йал р-н) пэлэнсэ комсомол погаш йамдылалтмэ дэн ш у- дэ еэтьын задачыжэ рвэзэ- кым
еарлан йамдылымэ
во шындымыж дэнэ у ту- организацэ зайомлан окса рно погымаштэ 4-шэ бри- влаклан фашизм воспита- пунктлам организоватлат.
гадын еай опытшым моло
нэммэ ийлан тӱры с йамды„Цэнтр службы общест
ньым пуэи гаогага.
лалт шуын. Кызыт Ю пар- погымаштэ полшэн ок т о  бригадэ-влаклан налман.
в у “ организацын задачыжэ
Британийысэ
фашист
ушэКызыт орава мойын таза
тым, 1 шэршотым олмык- го. Колхозышто 800 теҥгэ
—рвэзэ-влакым
рэвольумым кугэмдэн шогаш.
тымо. 4 клас доскам ол- зайом окса гыч улы ж ат 22 улы т Тидым шудо ш упцион кучэдалмаш дэч ко1932
ийыштэ
,;национальмыктэн чиалтэн шындымэ. тэҥгэм вэлэ поГымо. II квар гаыктымагатэ практик гао- ный совэт службы обшэ- раҥдаш , нунын
уш ыш Тунэммэ ий пытымэшкэн тал окса план кызытат кӱ- тыгатак палэн налмэ.)
етву (НССО) организацым кышт еар фашист идэолопуым ситышын йамдылымэ.
Ш урно погымагатэ мае- почмо. Тидэ оргаризацЫлан гийым вийын пурташ тоШ колыш коштага йӧргаӧ рылтыштак гаинча.
.
\
еэ умландарымашым куМ- государствэ океа дэнэ по- лашат.
йоча-влакым учотыга налэУ - Торйал райкомоллан
Английысэ
фашист
ор
лышым пуа.
дымэ. Тунэммэ ийлан ш ко „Чӱк-сола“ комсомол орга дан ыштага йамдылалтдэ
ганизацэ-влакын корнышт—
Лондонын
куго
залыштыкодман огыл. Пашагатэ'маслышто шокшо кочкыш лийжэ НССО-н митингшэ ли- Гэрманысэ фашизмын влажэ манын школ пакчаш тэ низации ончал налашыжэ еэ умландарымашат рэшат- йын. Митингыштэ тидэ ор- еыга толмыжо дэч ончысо
еаскам тунэмш э-влак чэрэт кӱлеш .
лаш кугы н полша.
ганизацын „онжо“ У эльс корныж дэиэ ик гай.
дэнэ оролат.
„Р. В.“
кий принц лӱм дэнэ про- Бэзработницэ куж ун улмо>
Рӓбчиков Г.
Моло ш кол-влакланат Удэнэ рвэзэ-влак шуко раТорйал тӱҥадты га гаколын
йоилаштэ 80 процэн мартэС о в эт У ш эм ы ш тэ
примэржым налын, у тунэмпаш а
ыштага
йӧрдымӧ
мэ ийлан еай йамдылалтулыт. Тугэ гынат, рвэзаКугыжанышлан влакым погэн ӧкымэш п а
ман.
Р.- В.
УКРӒИН КОМСОМОЛЛӒН 15 ИИ
ша ыштымэ лагэр-влакым
. киндым пуат
11 ийульыш то Украин тур строитьылствыгатэ са
38 сэстра-влак
оргаиизоватлат. Лагэрлаш НАЛЬЧИК. Иринальчик тэ еар дицсиплинэ да удав
комсомоллан 15 ий тэммэ йын кучэдалуэ пагаажым
пашашкэ шога- йубилэйым пайрэмлымаш уш еш налын, У к р а и н зэрносовхозын
икымшэ пукшымаш ваштарэга шокомсомол
отдэлэньжэ
кугы- галыт. Карстэрсыштэ кум
ВЛКСМ-лан
15
ий
тэммыжэ
тӱҥалын. Плошчадь дэн
льыч
жанышлан тӱлышага ийуль комсомолэц-влак 140 лагэрлӱм
эш
|
Кийэвэга
пӱтынь
урэм-влакым
тӱрлӧ
плакат,
У-Торйал калы к эмлымэ
тылызэ' киндэ планым 8
вэр пэлэн 6 тылызаш тра- лозунг-влак дэн еӧраетары-. У краин’ аэроклуб ыгатащ ийульыгато тэмэн. Кугыжа никым организоватлэн, рэпунчалмэ.
Тыгак
Украивольуцион мурым мурэныт.
хомотоз курсым 38 йэҥ ту- мэ.
ныеэ моло олалаштат йоча да нышлан 5 тӱжэм цэнтнэр
Джэнкис.
нэм лэктэ. Кызыт нуно 1-шэ
12 ийульыш то 25 тӱжэм культур пӧрт влак ыштал- кӱкш ӧ качэӧтван шыдаҥым
ийуль гычын вэрлаш тэ па физкультурник-влакын паПуштмо пригово
пуымо.
шам ыштат. Нунын кокла радыш т лийэ. Парадыштэ тыт. У краин ВЛКСМ-ын 15
Комбайн-влакын
пашашт
рим шуйэныт
гыч 15 йэҥж э комсомолка- Киэвыштэ эртышэ уш э- ий тэммыжэ лӱмэш ак ВУЗ отдэлэньыштэ еай шындыдэн тэхиикумлаш тэ тунэмНЬУ-ЙОРК.
9. Алабама
влак.
В.
мыеэ вӱд епартакиадыга миш э-влаклан 15 пэрсональ- мэ. Комбайн-влак дэнэ ш ур- штатын вэрховный еудшо
йыгаэ физкультурник-влак
ным
400
гэктарыштэ
погымо.
стипэнсым пуаш пунЙаслым почыч да 2 тӱжэм 500 йоча-влак нэ
КРАСНОДАР.
К угы ж а Скоттсборын ко кнэгр узникчалмэ.
влакыштым Паттэрсон дэн
лийыныт.
„Уш эм-Нур“ комунышто
УкраинВКП(б) Кийэв Об ныш л ан тӱлышага тылы- Нориссым пуш таш лукмозаш
киндэ
планым
тэмэн
(Торйал р-н) ш урно погымо
11
ийульыгатак
Украиком пӱтынь Украин наук
приговорЫм шуйэныт (казжаплан йоча йаслым по- ныеэ чыла пэчать-влак Укра- акадэм пэлэн, рвэзэ-влак толшо районын ончыл кол нитлаш пэрвой 31 авгуечыч. Йаслэ вуйлатыш ылан ин комсомолыи 15 ий тэм- кокпаштэ социальнЭ-эконо- хоз-влак колхозник-влаклан тышто ыгатымэ альэ).
комсомолка-влак Морозова мыжэ нэргэн возэныт. Га- мик наукым, пӱртӱе, тэх- пырчым аванс дэнэ пуэдаш
------------*
V
дэн Пивоваровам сайлышт. зэт-влак очэркым, гаарны- ник, лйтэратур, искӱство- тӱҥалыныт. Киждэ тӱлы- Лудмо пӧртланат
Нуно
пашагакэ
талын магаым, фото еӱрэтым пэ- наук-влакым кумдан тунэм- шага талукаш планыц тэпижыч.
Соколов А. чэтлэныт. Пэчэтлымэ чыла ащ ола крльтур унивэрси- мышэ „Мировая Револю
шурно погаш
етатьйа-влак Украин комео тэт пэлэн 500 йэҥлан ту- ц и я “ колхоз кырышага кинйамдэ лийман
бойэвой 15 ий эрты- нэмага комсомол отдэлэнь- дэ дэч 15 процэнжым аванс
6 гэктарыштэ гы- молын
Торйал
районыео „Ш ӱкдэнэ
пуага
разрэгаэньым
мыжэ нэргэн ойлат. Укра- ым почага пунчалын.
гаандӱр“
колхозышто
лудналын.
Колхозник-влак
ик
ин комсомолын пэрвой ейена сомлымо
Украинэ Воэннэ округ
мо
пӧрт
уло.
Тидэ
^лудмо
пагаа
кэчылан
1200
гр.
гаыздгаэ
жапыгатэ
чылажэ
9
Украин ко$&омол дэн ту„У
саска*
колхозын
комсомолэц велэ дын Рӱдӧ Комитэтгаым еар даҥ гыч налыт. Эн еай пӧрт шурно погага йамды(Ш эрнур р-н) 60 га йытын- тӱжэм
ударник - влак 5 цэнтнэр лалтага кызытат пижын
ж э уло. Т угэ гынат, альэ ыльэ гын, кы зы т—800 тӱ- пашам пэҥгыдэмдаш пол- шыдаҥым налыныт.
огыл. Пӧртыгатыжӧ арулы к
шымыжым, авиочасть дэн
6 га йытыныгатэ гына гаӱк- жэм уло.
Ш урно пырчым
аванс нымат укэ, эрэ пурак.
мотомэханизированэ
часть
ВУЦИК дэн УССР СНК
ш удым сомлымо. Ш ӱрно
дэнэ пуэдаш Ново-Мышат
погаш тӱҥ алм э дэч ончыч Украинысэ Лэнин комсомо- влакым шэфыга налын па МТС-ын колхозшат тӱҥаОтвет, редактор— олмэга
моло вэрэжат сомлаш кӱ- лын граждан еарыгатэ,адак шам еай ыштымыжлан
С. МИТРУШКИН.
лыныт.
калык озанлык дэн к у л ь  еамлытп.
лэш.
Мамай Иву.

Британийысэ фашизм дэн
рвэзэ-влак
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20 тон силосым оптыш
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