Чыла эл пролэтау-влак, ушнызаI

Кум кэчылан ик
кана лэктэш

ПУ ИАМДЭ

1934 ий

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Марий Кадам пэлэ кыдалаш школышто
(Торйал
район) Чылажэ 6 коҥга
уло. Кызыт кажнэ коҥгалан 12,5 кубомэтр гыч руэн йамдылымэ. Ындэ школ
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ВЛКСМ Маробком дзн Иошнар-Ола Горком орган.

вуйлатыш э

Царэгородцэв

йолташлан комсомолэц-влак
суботникым вэлэ ыштэн
пуым пӱчкэдыктэн йамдылыман.
Гриш.

ВКП(б) Обком сэкрэтар Ширвани йолташын
ВЛКСМ Обком У1-шо плэнумышто ойлымыж гыч
нэргэн пашам налына. Тэ
Рӱдӧ Комитэтын иытартыш
плэнум
пунчалмутшым
лудын улыда дыр, мэ коньух ӱмбакэ могай рольым
пыштэна. Тэвэ мый тыланда ик фактым калаеэм.
Йкана, ик колхозын имньэ
вӱташкыжэ
пурышымат,
етаршэ коньухлан йодмашым пушым:
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шагал; манын ойлэн Рӱдӧ
Комитэтын пунчалмутш о
уло, вольык ончымо паш а
еамотьок шот дэнат кайа—
тыгэ опортунист вэлэ ойлэн к э р т э ш .
Опортуниет м у т чын огыл. Тидэ.
пунчалмут тунам тэмалт
кэртэш, кунам мэ тидэ
пунчалмут-влакым
ш укташ большэвикла пижы— Молан имньыда начар на да тудын йыр кумвэрыш тэ шога?
да маееым мобилизатлэна.
— Мыланэм ик йочам Мыланна тидэ пунчалмутпуэныт, мый туд дэнэ мом влакым ш уктыш аш вэрч
ыштэм,—манын тудо ваш- уло вийым пыштэн кучэмутым пуыш. Тудо „йочат“ далаш кӱлэш .
комсомолэц улмаш. Тидын
Мыйэ эшэ Рӱдӧ Комикомсомол тӱеыжӧ уло мо? тэт плэнум пунчалмутын
Тыштэ Йурин йолташ, им- ик момэнтшэ нэргэн тыньым еай ончымо дэнэ ра- ланда ушэштарэм, шуко
йоныщтат эн еай имньэ мэмнан вуйлатыш э дэн ор
лийын,—манын ойлыш. Йу- ганизацэ-влак
йал ,озанрин йолташын примэржэ лыкын тидэ альэ ' тудо
молылан еай образэц лий- участкыш тыжэ паш а ышман. А коньухын ойлымы- тымэ нэргэн еводкым налжо, вуй шиймыжэ кудын мышт годым, тудын обшо
нэргэн мый ойлышым, мэм- итогшым
гына ончалыт,
нан комсомол да клае еа- тидэ еводкым кӧргыш вошт
мольубийлан вийан логал- пурэн, лончылэн ончэн огыт
ман. Тидэ, имньэ вэрч ку- лэк. Мутлан ойлэна-случмыр вольык ашнымаш вэрч ко кампаньэ,
альэ рвэзэ
кучэдалмаш кэ комсомол да вольык
аралымэ нэргэн
рвэзэ-влакым
бойэвойла райком, альэ райкомол сэ
мобилизатлаш тэндан пэҥ- крэтар районышто план ^7б
гыдылыкдам л у пачаш ку- процэн тэммым ужэш , а
гэмдаш калаеа.
кварталын вэе пэлыштыжэ
Такланак огыл, партий тидэ пашалан тудо эркышвольык ашнымашым нӧл- на, но тудо мо тугай 75
далмаш йодышым пэҥгы- процэнжэ, мо тугай коддын шындэн, тыштэ ком- шо 25 пррцэнжэ ок шинчэ
еомоллан бойэвой рольым манына мэ.
налман. Мэмнан чыла етроА чынжэ тидэ 75 процэнитыльствыштат
комсомол жат ончыл район дэн колхозилышэ вий, творчэскэ энэр- влакын ончыктышышт гыч
гий лийын шога. Комсомо- уш алтэш , нуно планым ЮО
лын граждан еар жапыш- процэн да утларакат тэмэтат, тулэч варат ончыл по- ныт, а йатыржэ ^планым
зицыштэ каймыжым ужы- нуль гыч тӱҥалын Ю-15
на, ындэ, кунам партий во- процэн дэч кӱшкӧ тэмэн
льык ашнымашлан Сталин- огытыл.
ла пижын, мэ тэндан дэнэ
Тэ, йужо район - влакын
Сталин йолташын лозунг- иктаж могай озанлык-полишым огынӓ ш укто гын, мэ тик кампаньэ шуктымашым
ш ӱкш ӱ большэвик лийына тогыдайэн улыда дыр, пла
Кызыт, Рӱдӧ
комитэт ным 95 процэныш шумэш
плэнумын пытартыш пун- шуктат, а варажэ тудын
чалмутшо дэнэ пырльа ти- пашажэ умбак ок кай. Тидэ пашам вашкэ да -еайын дэ колхоз етройышто па
нӧлтал колташ чыла йӧн- шам
тыршвн
ыштышэ,
нат уло.
ончыл колхозласэ еознатьТэ, Рӱдӧ Комитэт плэну- ылнэ колхозник - влак полмын вольык ончымо нэргэн шымо дэнэ 80-90 процэн
лукмо пунчалмутшым лу- тэмалтэш, умбак тэмаш лийдын улыда. Плэнумын пун- дымыжэ—мэмнан паш аыш улмым,
чалмутшо вольык ашны- кэт еэктырыштэ
маштэ тӱҥ гычак ваштал- нунын коклаштэ саботаж
тышым ышташ куго льгот ник элэмэнт-влак улмым
ыщтымэ, етимулироватлы- ончыкта. Садлан ты пэш
мэ мэр шотыштат, тыгак кӱлэш ан политик паша пэш
социалист
вольык вэрч чӱчкыдын ӧрдыжэш кодэш.
кучэдалмаштэ практик мэ- Мэмнан кызытсэ жапышроприйатьэ дэнэ
кумда тат йатыр ийыштэ кугыкорным
ончыктэн. Тидэ жанышлан киндэ дэн шыл
пунчалмутым
шуктымаш пуыш аш обӓзатьылствым,
тэндан дэнэ пырльа мэм- корно строитьылствэ пла
нан дэч зависитла. Сталин ным тэмыдымэ озанлык влак
йолтащ икана вэлэ огыл улыт.
еайрэзольуцы м возаш, еай
дирэктивым пуаш ,—тидэ
(Мучашыжэ 2-шо стр.).
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Йолташ-влак! Кажнэ плэ- ыштыдымыштым умланца- жэ, поена район дэн вэрнумышто гайак, кажнэ ком раш лийэш.
лаш тэ партий эрыктымашсомол конфэрэнцыштэ 'мый
Тидэ шошо аҥа эртары- тэ комсомол пэш ак актив*
тэндан
дэнэ кутырэнам. мэ годымат чараш кэ лук- нэ ок полшо—манын онКомсомол могай пашам сай талтэ. Мыйэ тыгай шот чыктыш. Туш то комсомол
ыштэн гын, тудлан моктэ- маееэ дэнэ уло манын ынэм дэнэ пырльа мэмнан партнам, но сйтыдымаш нэргэ- ойло, нӧ тидэ шот уло, ти- организацынар ,1 кудо комдым пытараш —мэмнан за- еомолым вуйлата нунын
нат ш уко кутырэнам.
титакыш тат уло.
ВКП(б) Обкомын Ш-шо дачына улэш .
Мыйэ ВКП(б) Обком плэМыйэ тачэ тэндан дэнэ
плэнумжо дэч вара мэ тэндан дэнэ адакат угыч ваш куты рш аш лан кӧра ВЛКСМ нумышто ышкэ кутырылийына. Мыйэ, пытартыш Обком дэч комсомол пашан маштэм калаеышым: мэмкана ваш лимына дэч вара еай-дэн начар образэцым нан парторганизацыш тэ кутэмдан дэнэ пырльа ончык ончыкташ ик монар факт го процэнтшэ партий гыч
каймына нэргэн кутыры - влакым йодынам ыльэ, ту- луктылтыт, альэ члэн |гыч
сочувствудым 5-6 етраницэш колдэ- кандидатыш,
нэм.
кусаралтыт,
Мэ, Обком плэнумышто ныт. А тидэ матэрйалыш- йуш чийы ш
шошо йал озанлык паш а тэ сйтыдымаш нэргэн кок- поена партий члэн да канитогнам ыштышна: мэмнан кум случай гына вэлэ, мо- дидат-влак политикым огыт
облас шошо йал озанлык лыжо чыла еай паш а нэр шынчэ гын, Элэмэнтарнэ
йоды ш-влакл анат
вашмупашам кодшо ийсэ дэч ор- гэн ончыктат.
Коньэшнэ, мый тид дэнэ тым пуэн огыт кэрт гын,
ганизованнэ, жап шотышшылташ тидэ^ шотышто мый ышкэ
тат, ӱдымаш тэ качэствым еитыдымашым
калаеышым,
тӧчэныт—манын
ынэм
ойло. шоныМашэм
ончымо шотыштат сайын
ӧртарыш на—манын плэнум Тидэ, комсомол паш аш тэ нунын вэрч эн ончычак
улш о еитыдымашым ейты- тӱҥ алты ш организацэ гыч
ончыктыш.
шын огыт пиеэмдэ, еиты- райкомыш ш умэш нуным
Мэмнан
районласэ да шын ончыко луктын огыт вуйлатыш э •влак мутым куӱлы л комсомол организацэ- шындэ манын ончыкта.
чат, кудо рвэзэ комунисвлакым молэмдымэ, адак
Комсомолын УГшо плэ- вла коклаштэ воспитатлымэ
мэмнан комсомол организа- нумжо критик да еамокри- пашам ыштэн огытыл.
цына-влакын активнэ пол- тик ш арымаш дэнэ эрта
Тыгай виса дэнак комшымышт дэнэ парторгани- манын тачэ мыланэм ой- сомЬлланат ышталтман.Комзацэ
тидэ
сэҥымашым лышт, кутырымаш тэ еиты- еомолым
парторганизацэ
ыштэн. •Социализм
ыш- дымаш дэн начар пашам вуйлата гын, воспитатла
тыш э-влакын авангардш э почын пуат. Тидэ, пэшак гын, еадланак комсомолын
—мэмнан партийын задач- куанымаш ан паша. Тидэ, сйтыдымаш
паш ажлан
ш э-влак куш мо сэмынак, ш уш аш жапыштэ еитыды шылдалымаш эн ончычак
кудлан эра куго йодыш- машым пытараш —еакылат. партийнэ вуйлатымаш адвлак шыНдалдыт, тугай ви Тидэ, пытартыш жапыштэ рэе дэнэ колдалтман.
са дэнак партийын лиш ы л комсомол радамыш тэ койКомсомолым партий вуйполыш калш ыжэ— комсомо шо таза койыш улэш , ти- латымаш
йодыш пэрвой
лын значэньыж дэн рольжо дэ таза койыш дэнэ комсо гына ок шого. Тидэ йодыш
куш кэш . Садланак^ мэмнан мол организацын пашаж кэч могай йодышым лоноблас парторганизацын сэ- дэн еоетойаньыжым эшэат чылымо годымат лэктэш ,
ҤӸмашыжэ-влак, комсомол утларак кӱш ко нӧлталаш тыгэ комсомолын рольдыорганизацэ-влакын большэ- полшыман.
мо, пашан ик отрасльыжат
викла кучэдалмыш т дэч
Йолташ-влак,
[мэмнан укэ.
поена, нунын лиш ыл полы- парторганизацэ эрыктымаТэвэ вольык ончымаш ыш т дэч поена ышталдын шым, мэмнан ‘^партий ра шым налына, тыштат комогыл. Тидым плэнум дэнэ дам тэргымашым эртары- еомолын рольжо куго.
палэмдымэ, тидым мэмнан мэ, комунистын авангардВольык ашнымашым нӧлчумыр парторганизацэ шын нэ рольжым, адак тудын далш аш -вэрч кучэдалмашча, тугэ гынат, тидэ,—мэ ышкэ да партийнэ качэет- тэ мэмнан элыеэ да тыгак
тэндан дэнэ пырльа пашам выЖым ончымо, партийын мэмнан облаеыеэ , комсомоеай ыштэнна, еитыдымаш- кажнэ комунист ончылан лын налмэ обэзатыльствына укэ—манын ончыкта мо? шындымэ задачыж дэн ди жэ уло. Ы ш кэндан ыштыКоньэшнэ, ок ончыкто ком рэктивыжым
мут дэнэ мэ договордам, тэ, шарналсомол [организацыштэ еи- огыл,
практик пашаштэ тыза. 'Мэмнан облае ком
тыдымаш ш уко уло, йал- шуктымым тэргымэ ты жа- сомол 17-шэ партсйэздын
лаеэ политик да озанлык пыштэ тидэ пэш кӱлэшан. вольык ончымо нэргэн лукилыш ын кэч могай учает
Кумда бэспартийнэ мае- мо пунчалмутш ым да ышкыш тыжат комсомол орга- еэ полшымо да. критик дэн кэ ӱмбакэ налмэ обӓзатьылнизацэ застрэльш ик лиЙ- еамокритик нэгызэш мэм- етвым ш укташ болыиэвикжэ манмэ положэньым ыш- нан партий радамым тэр- ла пижэш ыльэ гын, мэмтэн ш уктэн огынал.
гымаш
годым комсомол нан еай ончыктышна-влак
Йужо
район комсомол коклаштэ еамокритик ша- лийыт ыльэ.
организацэ-влак поена озан- рымашлан шиждымаш лийТид дэнэ пырльа йужо
л ы к п о л ат и к к ам п ан ь э эр- ман огыл.
комсомолыш
Эрыктымаштэ районлаштэ
тарымаш тэ нунын ончылан комсомол организацэ кӧр- ш ӱшкылтшӧ к у л ак-влакат
шындымэ задачыжэ д эчто- гыштӧ еитыдымашым ча- улыт, кудо рвэзэ вольы
раш тэ лийывыт.
раш лукташ лан вэлэ огыл, кым аралыш аш вэрч ок
но
парторганизацылан эшэ- кучэдал вэлэ огыл, нуно
Й эт-влак
чӱчкыдынак
комеомолын йачыеэ куго ат сайын ышкэ радамжым дэмонстративнэ шот дэнэ
рольжым огыт шинчэ. Ль • тэргаш комсомоллан актив- рвэзэ вольыкым пытарэчак тидэ шог дэнэ гына нэ полшаш партий эрык- ныт, тыгай фактат улэдат.
поена комсомол групо дэн тымаш комеомолым обӓзат- Кузэ тидэ фактлан комсо
комсомолэц-влакын
паша ла, ВКП(б) Обком плэну- мол колэктив шупшылтын?
ыштэн
моштыдымыштым, мэш ыштымэ Калмыков Нуно тидэ паш а дэнэ кэлтрамытдымэ, пашам кӱлы н йолташ ышкэ докладын!ты- ш ыш ыла мийэныт. Имньэ

/ОЯ

Рвэзэ Комунист

27 ийуль 1934 ий № 69

2

ВКП(б) Обком сэкрэтар Ширвани йолташын
ВЛКСМ Обком УЬшо плэнумышто ойлымыж гыч
( МУЧАШ)
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социалист етроитьылетвын
ончык каймашыжэ,-капитализмын еӱмырлымыжэ, тудын пашазэ дэн
шэмэр
крэетйан ӱмбак наетупатьлымыжэ—тидэ чыла мэждународно пролэтар рэвольуцо лийшэмым да марксизм
да лэнинизм тэорийын чын
улмыжым ончыкта.
Шинчэн лийза, кнага шинчыдымэ да бойэспособныйдымэ утларакш ым авангард
нэргэн кутырымо
годым
партийланат, клаеланат йӧрдымӧ. Тэ шэмэр рвэзэ вла
кын авангардшэ
(ончыл
йыҥжэ) улыда,
тыланда
рвэзэ-влакым вуйлатыман,
а вуйлатэн кул ьтур да по
литик шотышто грамытнэ
лийыда гын вэлэ кэртыда.
Садлан комсомолым воспитатьлымаш просвэщэньэп?*
ша, комсомол кадр йамдылымаш —пэшак куго поли
тик кӱлэш ан паша улэш.
Комсомолэц— влак ышкэ
тунэмышт,
тунэммагакэ
вэеымат ш упш аш кӱлэш,
тэвэ тыштэ сйтыдымаш йатыр.
Мэмнан облаеыеэ комсо
мол, ик монар ий коклаштэ
ышкэ радамжым пэҥгыдэмдэн, тазартэн кэртын, ышкэнжын ончык каймашыжым пэҥгыдэмдэн кэртэш,
адакат чылтак Лэнинский
кӱш ытыш нӧлталалташ кӱлэш.
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дачэ-влакым ш уктэн кэртыт. А тидлан комсомол
воспитатьлымэ пашам пэш
чот ышташ кӱлэш .;
Йолташ-влак, вэт мэ палэна, ӱлнӧ йаллаш тэ тӱҥалтыш комсомол организацэ еэкрэтарын рольжо вэлэ утларакш км койэш, а
чыла колэктивын да чыла
поена комсомолэцын рольжо огэш кой. Обкомол дирэктив влакым колта, нуным райком сэкрэтар-влак
налыт, нуно йалыеэ организацэ - влак еэкрэтарлан
колтат, тушто сэкрэтар-влак
йатыржым колэктив полшымо дэч поена ыш как ш уктат, но нинэ мэроприатьэ
эртарымаштэ вийым сайын
шогалтылын, поена комеомолэцлан заданьым пуэн,
адак пуымо заданьэ ш уктымым тэргэн, чы ла колэктивыеэ комсомол организацын- активнын полшэн шогымашыжэ укэ. Палэ, тыгай шотышто еэҥымаш нэргэН ойлашат огэш, тӱкнӧ.
Ик могырым нинэ комсомо
лэц-влакын политик шинчымагпышт дэн культурлы кыш т ӱлнӧ улмо дэнэ активнысышт укэ, вэе шотышто Райкомол могырым
пашам уэш ыштымаш дэн
йалыеэ комсомолэцкоклаШтэ политик - воспитатлымЭ
пашам пэҥгыдын ыштымашым вийаҥдымаш огэш кой.
Комсомолэц клае кучэдалмаш дэн рвэзынрольж о
нэргэн чылт кущ тылго йодышымат огэш палэ гын,
бойэспособно лийын кэртэш
мо, клае тушманым шалатэн
огэш кэрт гын, тудлан тидэ раш огыл гын, тудо по
литик шотышто нымомат
огэш палэ гын, йаллаштэ
шэҥын пурышо клае туш манлан отпорым пуэн кэр
тэш мо? Огэш кэрт.
Мый Обком плэнумышто
ойлымэм годым, кызыт йаллаеэ комсомолын политик
дэн ку л ьту р ^кӱкшыштӧ
мэмнан ончылно шогышо
куго задачэ ш у к т ап т огэш
еитэ—манын
калаеышым.
Кызыт кокымышо вичийашлыкым ш уктымаш политик,
тэхник да моло тӱрлӧ квалификацан йэҥым трэбытла. Социализм
ыштышэ,
утларакш ым ты ероитьылетвыштэ ончылно шогышо
йэҥым трэбытла. Нунылан
культур дэн политик шотышто моло дэч
кӱшнӧ
лийман. Ты
трэбытлыма
гыч, партий комсомоллан—
кумда рвэзэ массылан, ут^
ларакшым йаллаштэ кумда
корным ончыкта.
Рвэзэ ышкэнжын шинчымашыжым кумдаҥдаш пэш
начар тырша, тидэ мэмнан
пэш кугО сйтыдымаш. Комеомолэцлан ышкэ шинчымащыжым нӧлталаш комуниет дэч ш агал нымонарат
тыршыман огыл.Ы шкэ шинчымашым тэхник да тэорий
шотышто вэлэ нӧлталаш
тыршыман огыл, но комеомолэцлан капиталист эллаеэ увэр-влакымат раш шинчэн шогыман, вэт мэмнан
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Тыгай факт-влак кугыжа* циалист полышым органинышлан матэриальнэ ущ эр- затлэн огытылат,
ышкэт
бым изишак вэлэ ыш та—ма- крэстйан-влакым тарлэныт.
нын ончышо йолташ-влак Нинэ айдэмэ-влак колхоз
лжйыт гыа, нун<} пэш ак стройлан могай куго поли
близорук лийыт ыльэ. Ку- тик зийан кондымыштым
гыжанышлан
матэрйалнэ огыт шэкланэ, а колхозын
ущэрбым изиш ак вэлэ ыш- уставш ым чылтак кадырта—манын] шонымаш чын тылмашым ыштылыныт. Тиогыл. Эн ондак, тидэ ущ эрб дэ факт-влак йалыш тэ парпаш азэ клас дэн моло ш э тийын корныжым чылтак
мэр-в лак снабжатлымэ па- кадыртылмым ончыктат, ниш аш тэ кугыи чараклэногэш нэ куго политик
зийан
кэрт гынат, но тид дэнэ улыт. Тидэ зийан политик
пы рльа тыгай койыш йӧр- пӱсылы к лушкыдэммэ дэнэ
шэш политик прэступлэньэ лийэш. Тидын дэнак пое
улэш . ‘
на ышкэт крэетйан - влак
дэнэ
Тӱдо ыш кэт крэстйан- еаботажланымышт
влакым мӧҥгэш савырны- „привэлэган айдэмэ“ лийыт,
машкэ конда, тидэ клас нуно чодра пашаШ огыт
туш манынвакш ыш кыж э вӱ- кайэ, налогым огыт тӱлӧ,
дым йоктара, пытартышлан, корно строитьылствэ пла
тидэ колхоз пашалан зийан ным огыт тэмэ, адак тулэч
улэш . Кугыжаныш дэн об- молат.
шэствэнэ
обӓзатьылствэ
Тыгай нимолан йӧрдымӧ
шуктымашым ~ колхоз дэн пашам примирэнчэствэ шот
колхозник - длак рамкыштэ дэнэ ончыман огыл, тидэ
гына тэмымаш дэнэ чарнэн куго прэступлэньэ. Тэвэ
она кэрт, мланна тыгэ ыш- молан мый ты пашам кӱтыман огыл. Тидын нэргэн лэш лан шотлэн, Обкомолын
йалысэ комсомоллан сэрйоз- плэнумыштыжо ойлышым
но да адакат икана сэрйоз- Мый ты шот дэнак тицэ
но шоналтыман. Йалыштэ пашам Обком плэнумыштат
комунист-влак ш агал улыт, чыла парторганизацэ ончысадлан комсомол дэч йатыр лан ойлышым. Тидэ йоҥыда пэш к у г о / трэбытлыма- лышым пэш вашкэ тӧрлашым ыштэна.
Йаллаштэ таш .кӱлэш , адак тид дэнэ
куш то партпрослойка йа- мэ комсомоллан куго поли
тыр гын, тушто комсомол- тик рольан пашам пуэна.
лан паш а ш укак ок тӱкнӧ,
Тидэ паш а дэнэ йоҥылыш
мутлан,
Моско обласысэ ыҥлымашлан, мый вэе па
комсомол дэч мэмнан ком- ш а дэнэ ойлаш тӱҥалмэм
сомолын рольжо сложны- дэч ончыч иеак шиштарэм,
рӓк да ш укырак.
йоҥылыш ыҥлымаш ышкэт
Мэмнан обласысэ комсо- крэетйан шотышто партимоллан ыш кэт
крэстйан йын корныжым кадыртыкоклаш тэ ышташ
пуымо лын кэртэш . Мланна тӱрлӧ
пашанам кӱлэш ан политик кадыртылмаш дэн админизадачым
ик минутланат етратлымаш .ваштарэш рэ
ш итьылнэ кучэдалаш кӱмондыман огыл.
Налза чодра йамдылымэ лэш. Ы ш кэт крэстйан-влак
пашам. Вэт тӱ ҥ шотышто —эрлаеэ колхозник - влак
чоДра йамдылымэ план кол лийш аш улыт. Массэ пашам
хоз сактыр дэнэ вэлэ тэ- ыштэн, ышкэт крэетйанмалтын, тыгак
финплан, влакат чыла обӓзатьылстш ыл йамдылымаш, адак ут- выштым колхозник дэнэ
лӓракш ым культсбор погы- тӧрак ш уктыш т — манын
мо план да тулэч моло па тырш аш кӱлэш , а пэш чот
ш а дэнат. А ик манаш, ти* саботажник шотышто закон
дэ койшын политик шотшым почэш мэрым ыштыман.
Мый ӱшанэм, тидэ ӧрдывийгак^аклыдымаш дэн ыҥ*
лыдымаш ым| комсомол ор- жэш кодшо куго пашам
ганизацэ могырышто вэлэ мэ тэндан дэнэ пырльа пыогыл, но йатыр партий ор- тарэна да еэҥэна.
Вэс паша—тидэ комсомоганизацыш тат ужына.
Мэ, О рш анкэда моло ра* лын, политик воспитатлыйонлаштат тыгай койышы- мыжэ нэргэн. Тидэ тачыеэ
мат чараш луктын улына: кэчылан пэшак пӱеӧ да
йуж о колхоз-влак паш а ви- комсомол пашаштэ^сэҥымаш укташ
йым ыш кэт крэстйан гыч шым мучашыш
тарлэн Саратов дэн Урал полшымаштэ тӱҥ ж э улэш.
Мый ышкэмын мутыштэм
кулак-влакым тарлымашкат
ойлаш тӱҥалмэ годын мэмшуыныт.
Вот Пэтров йолташ ик нан йатыр комсомол оргаулш о ^ш агал
ӱдрамаш дэнэ молан кол низацыштэ
хозыш пурыдымыж нэргэн огыл сйтыдымаш - влакым
ойлышым. Нинэ еитыдыкутырэн ончэн.
—
Молан мыланэм колхом аы -влак куж эч лэктыт?
зыш пураш ы ж э, мый ида- Нинэ комсомолэц-влак кокл у к ш умэш нимогай пашам лаш тэ политик воспитатлыом ыштэ, а ш урно погымо мэ пашам ш агал ыштыма
дэн ш удо солымо годым, ик гыч лэктыт. А вот нуно
тылзэ жапыштэ талуклан задачэ влак, кудым кызыт
кочкаш ситышэ
киндым гына тэндан ончылан ой*
ыштэн налам—манын тудо лышым, нуно бойэспособнэ
комсомол организацэ дэнэ
ӱдрамаш ойлэн.
кэртыт.
Тидэ колхозлаштэ вуйла- вэлэ ш укталтын
грамытный,
тымашым монар начар шын- Культурный,
дымым ончыкта. Колхоз- клае шотышто еознатьылнэ
влак ышкэ коклаштышт со комсомолэц гына нинэ за-

Иолташ - влак,
Обком,
Крайком, Рӱдӧ
Комитэт
плэнум-влак ончыкгымо паша-влакым мланна йал озанлык пашаштэ ш уктэн толаш кӱлэш , ты пунчалмутвлакым мэмнан способностьна ш укта.
Мэ кызыт шурно погаш
йамдылалтына да шурнр
погымо дэн кугыжаныш лан
киндэ пуымо пашашкэ чакланэна. Мланна кызыт шыл
Пӱымо тэмпым вийаҥдаш
кӱлэш , ты шотышто пэш
чот вараш кодын улына.
Кызыт мэ корно ыштымаш
дэнэ пашам эртарэна. Тэвэ
мланна нинэ этапыштэ монарак шошо аҥ а годым ончык каймынам пэҥгыдэмдаш на кӱлэш, адак мэмнан
партий Рӱдӧ Комитэт плэнумын пунчалмут-влакшым
ш укташ монар способный
улмынац ончыкташ кӱлэш.
Тидэ мэмнан парторганизацэ дэн комсомоллан экзамэн лийэш.
Крайком, Обком да утларакшым ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт плэнум-влак шындымэ
задачым шуктымаштэ парторганизацэ вуйлатымэ почэш марий комсомол пытартыш вэрыштэ ок лий, а
тудо Горький край кӧргыштӧ ончыл вэр вэрч кучэдалаш тӱҥ алэш манын ӱш анэм.

Краснойар комсомол организацын
лӱмжӧ вэлэ пашажэ укэ
.Краснойар
Тӱҥалтыш
комсомол организацын лӱмжӧ вэлэ, пашажэ нымат
огэш кой. Мутлан корно
ыштымаш пашам налына.
Ты пашаштэ комсомол организацылан моло шэмэр
коклаштэ прймэрым ончьн^
тэн шогаш кӱлэга ыльэ
гын, Краснойар комсомол
организацэ моло маееэ дэч
почэш вэлэ шӱдырнэн. Ты
шотым тэвэ тыгай факт
ончыкта:
Красйойар йал
совэт кӧргыеӧ корно план
шуктымаштэ
количэствэ
шот 90 проц. мартэ шуктымо гын, качэетвэ шот 45
проц. нарэ вэл э. шуктэн.
К узэ тыгэ лийын? Вигак
калаеаш кӱлэш, корно ышташ колтымо шэмэр-влак
—айда
йӧра шкыланнак
огыл манын жапым гына
эртарэн корно ыштымаштэ
тошкыштын улыт.
Тыгэ шонымаш да корно вэрч—айда йӧра манын
кучэдалмаш лачак класс
тушманлан
гына пэшак
кэлш а, /молылан нимоланат
огэш йӧрӧ. А вэт корно
ыштымаштэ
комсомолэц
влак лийын огытыл манаш
огэш лий, нунат моло дэнэ
пырльак корно пашам ыштэныт нуно тыгай оеал п а
шам ужыныт гынат, отпорым пуаш лан вымогай мэрымат ыштэн огытыл.
Пашам тыгэ начарын ыштымылан кӧра Краснойар
йал совэт шэмэрым угычын корно ыштымаш пок
та. Поктыдэат огэш лий,

вашкэ шурным погэн налмаш да шурным кугыжанышлан пумаш паша тӱҥалэш . Ты паш а еай корным
йодэш. Ты шотым раш ак шоналтэн, корно ыгатымэ наш аш тэ ик Краснойар ком
сомол организацылан вэлэ
огылою ло тӱҥалтыга ком
сомол организацыланат пэшак талын пижман. Адак
Краснойар тӱҥ алты ш ком
сомол организацын кӱчыкшӧ корно ыштымагатэ гынаогыл моло пагаагатат йатыр уло.
Тэвэ комсомол лӱм дэнэ
„Просвещенец“ лӱман пырдыж газэтым организатлымэ. Кузэ вара тидэ газэт
лэктэш ? Пэрвой май пайрэмланак лэктын да альат
тудак кэча, тӱеыжат, вуйжат шэмэм пытэн.
Обшэствэцэ
пашаштэ
комсомолэц влаклан эн он
чылно лийман гынат, нимогай общэствэнэ пашам
огыт ыштэ, йал еовэтланат
огыт полшо. Лач Кострова
дэн Хлэбников гына изиш
полшат. Ик манаш ты ком
сомол организацэ кагаз ӱмбалнэ гына, пашажэ укэ.
А вэт райкомол дэч тора
огыл вуйгэат 5-6 киломэ
тр вэлэ лийэш. Тыгай еитыдымашым ончалын Краснойар комсомол организацым вийаҥдаш райкомоллан
кызытак пижашыжэ логалэш.
„Р К “ бригадэ С. Саньуш!
И. Пэтьуш, Н. Ивуш*
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Комсомоллан шурно погымашымсайын эртарашда
кугыжанышлан тутло шурньш пуышаш вэрч кучэдалман
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(лӱкмор дэЧ)
Мамайэва Начук,
дэн
Иванова Оксий „Щ интэрнационал“ к о л х о з ы ш т о
(Нурбэл йал совэт, Шэрнур р-н) П-шо участкыш тэ, 3-шо звэнам вуйлатат.
Нинэ кизыт гына Ш эрнур
тэхникум ты чтолш о комеомолка-влак улыт. Колхоз
пашам
ударный ыштат.
Звэнаштэ "Чылажэ 8 р э ҥ ,
машин почэш кылдам пидын коштыт.
Нунылан 2,4 гэктар мыландыштэ пидаш да еуелам ыштэн шогалтыман.
Адак качэствымат онЧыман.
Тидым кажнэ колхозниквлак раш шинчат. Пашаштэ качэствым ончат. Кэчаш
паша нормым 105 процэн
маркэ тэмэн шогат.
Каныш жап годым газэтым, кнагам организованэ
луды т.Н ачук дэн Оксий тӱр
лӧ пунчалмут-влакым умландарат. Пашам еай ыштымыштлан йошкар оҥаш кэ
возалтыныт.
Моло комсомолэц-влаклацат нинын дэч прймэрым
налман.
Мамай Эчу.
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Андрэйэв.
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Бригадэ дэн бригадэ таҥасыжэ

з

огыт ыштэ. Шэмэ дэн Йошкар^оҥат йара.
Тыгэ ок йӧрӧ. Соцтаҥаеым шарэн, тӱрэдмэ пла
ным жацыштыжэ тэмышаш
вэрч, качэетвэ вэрч чот
тыршыман. а тыштэ комео
моллан чот полшаш кӱлэш
Андрэйэв.

И

Коч могай паш аш тат еоцтаҥ ас кумда вэрым налэш.
.Л эн и н эц “ колхоз (ЙошкарОла р-н, Йэльньаги йал со
вэт) шурно погаш сайын
йамдылалтын .организованэ
ыш лэк. Бригадэ дэн бригадэ коклаш тэ нымогай еоцтаҥ ас укэ. Массэ пашамат

Начук дэн Океийын звэнашт—
молылан примэр

в

дыр, кӧ ударник раш ончыкталтэш. Пашан качэетвыжэ да лэктыш ыжэ вэрч
кучэдалмашым рӱдӧ пашалан шотлэна. Йошкаргэ дэн
шэм оҥат йэҥ ужмаш вэр ы ш тэк эч а т. К э ч а ш 'п л а
ным кунар тэмымым, у д ар
ник, лодыр влакым возэна.
Комсомолэц-влак М орозов
П., Путникин, Ласточкин
пашан эн еай образэцшым
ончыктат.
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Кукмар йал еевэтыеэ
„Рвэзэ Комуиар“ кол
хоз 32 цэнтньэр пэрвой
шиймэ тутло шурным
кугыжаныш лан йошкар
обоз дэнэ намийэн пуыш.
Ты кӧлхоз тӱрэдаш 9
ийульы ш так
тӱҥалын.
Кугыжаныш лан кокийаш шурно пуымо пла
ным 100 процэн тэмэн.
/
П. Иванов.

Комсомолэц-влак примэрнэ улыт
„Ш ытыш э“
колхозысо
комсомол организацэ (Йош
кар-Ола район, Арбан |й а л
совэт) шурно погымаштэ
еай прймэрым ончыктэн шога. Ты колхоз шурно погаш
23 ийульыш то лэктын. Па
шам ныл бригадэ ышта.
Комсомолэц влакын тыршымышт дэнэ чыла бригадэ
коклаштэ соцтаҥасым кум.даҥды м э, кызыт, ваш-ваш
таҥасат.
Адак кок бригадэ газэт
лукты лтэш . Тушто кӧ ло-

*

Пионьэр-влак ышкэпостыштышт улыт

и

*

ек

Звэнигово, 23 ийуль.
(Лӱмкор дэч тэлэфон дэ
нэ). Исмэнэц йал еовэтыеэ „У пырчэ“ колхоз
у р ж а тӱрэдаш 20 ийульышто лэктын. Пашам 3
бригадэ ыштат. Ваш-ваш
таҥасат. Йоммаш ваштарэш кучэдалыт.
Кызыт кугыжаныш лан
30 цэнтньэр уржам йошкар обоз дэнэ сыпной
пункты ш намийэн пуышт. Тэний киндэ пуыш ащ планым 80 прецэн
тэмымэ.

Мэ^нан „П оланур“ кол-! чот ышташ
кумылнам:
хоз (Йошкар-Ола район, нӧлтальэ. Шурно погыЦивикнур йал совэт) ур- маштат нримэрьш ончыкжа тӱрэдаш 23 ийуль- тэна. Мэмнан йужо кол
ышто лэктэ. Тидэ паша хозник-влак „тӱрэдмэ кэдэч комсомол организа- чаш планым тэмаш огэш
цат вараш огэш код. Мэ лий“— маныт. „Уржа шушурно погымо пашан йэ“—ойлат. Мэ комсо
нэш кӱлэшыжым раш па- молка - влак планым тэлэна. Тыштэ комсомолэц- маш лиймыжым пашана
влаклан ончылно, при- дэнэ ончыкташ пэҥгыдэ
мэрнэ лийын шогымы- мутым пуэна. План помат умлэна.
ЧЭш 135 кылтам тӱрэдаш
,Мэ „Поланур“ колхоз кӱлэш гын, тунарак тӱтӱҥалтыш комсомол ор- рэдына. Тидым пэрвой
ганизацысэ комсомолка- кэчэ тӱрэдмэ опыт онвлак Стэпанова Настасий, чыктыш. Планым шукКорольова Апий, адак Ко- таш лийэш. Массэ па
рольова Л идьа моло озан- шам колхозница - влак
лык-политик пашаштат коклаштэ ыштэна. Райончылно, примэрнэ ли- комолын пуымо пӧлэкйын шогышна. Пашам шым чэе дэнэ еулаш комсайын ы ш т ы м ы л а н н а сом олла чот пижына.
Йшпкар - Ола ^ВЛКСМ
Кыднам пыштэна:
райком (Настасий ^ дэн
Корольова А .,
Аиийлан) 100 тэҥгэ гыч
Корольова Л.,
пӧлэкым пуэн.
Пӧлэк — пашам адак
Стэпанова А.

от

„Иошкар кэчэ“ колхоз | вӱдэн_ кайымэ рольжо ок
(Торйал р-н) ш урно погаш кой. Комсомолэц-влак ымат
сэмын
кӱлы н йамдылалтдэ лэктэ. паш аш кэ кӱлэш
21 ийульыш то шушо участ- шогалтылын огыл. \
ым ойрэн, пашашкэ пижэ.
Ты колхозысо комунист,
Пэл кэчэ тӱрэдмэкэ маши- комсомолэц - влак пэрвой
нан пӱйжӧ да крапльажэ тӱрэдмэ кылта гычак купудыргыльо. Моланжэ палэ, гыжаныш лан киндым пуытидэ колхоз шурно погэн ш аш вэрч огыт тыршэ.
налаш тӱрэдаш тӱҥалмэ Альэ 16 имньэлан 9 ора
дэч кум кэчэ , ончыч гына вам вэлэ ачалымэ, мэшакат
йамдылалташ
тӱҥальыч. ок ситэ. •
19 ийульыш то ижэ сорлам
Паша вийым поена учаетпӱнчаш пуыш т, тӱрэдмэ к ы л ап ^ моштэн
шогалмашинамат паш аш пижмэ тылмэ огыл. 45 йэҥым ик
кэчэ гына апшат гыч кон- бригадыш шӱшмӧ, звэна
дышт.
дэнэ’ шэлэдымэ огыл. ТуКолхоз вуйлатыш э ко- гак тӱрэдш аш участкы лам унист Пэшникова ш ур- мат^шэлэдыдэ шога.
но погаш йамдылалтмэ жа.Й ош кар кэчэ“ колхозыпыш тэ ик арньа годым ео комунист, комсомолэцала куш ко имньэ дэнэ ку- влаклан шурно погымаштэ
далыш тэ.
Тудо
партий тӱҥ алты ш кэчыеэ еитыдыэрыктыш э комисын кӱш - машым
вэрэш ак
вашкэ
тымыжым илышыш пур- гына тӧрлатыман.
таш пижын огыл. Тыгак
П. Алипов.
кблхоз
производствышто
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(Лӱмкор дэч)

ПАШАШТЭ ПРИМЭРНЭ
ЛИЙЫНА

би

Пзрвой шиймэ тутло
шурныи нугыжанышлан пуэна

й

УҤАЛТЫШ КЭЧЫНАК
МӒШИНЭ ПУДЫРГЫШ

Мэ, шурно погаш тӱҥ ал- шышт пыжыкташ „полит
уро
^мэ дэч ӧнчыч колхозлаштэ отдельская охрана
ш урно аралымаш пашам ж а я “ манын возыман йошд а ш урно погаш йамды- кар шовычым пуэдымэ.
лалтмым маееэ дэнэ тэр- | „Иаковлэв лӱм“ колхо.гымаш ым эртарышна. Тэр- зыео пионьэр влак 19 ийгымэ годым поена
кол ульышто вышкэ ӱмбалнэ
Тунам
хозлаш тэ шурно аралымаш оролэн шогэныт.
укэ улмо дэнэ шурно па йышт шылын коштшо йэ*
<зушто вольык-влак йытын ҥым ужыныт,нуно тунамак
дэн ш ӱльым тошкэн, коч бригадирлан увэртарэныт.
тудым Тыштат пашашкэ
кын шогымашым вэрэштмэ. Колхоз бригадир
Мутлан:
.Политотделец“ кучаш колхозник-влак д э 
пижман
(Оршанкэ йал совэт) „Онар * нэ пы рльа ышкат кайэн.
Марий
Ошай йал совэт
колхоз (Тошто Крэшын йал Тунам шылын коштшо еур-н,
дитлалтшэ йэҥым кучэныт. кӧргыштӧ (Пижанкэ
€ОВЭТ).
„1-й май“колхозысо пио- Горький край) йанварь тылТид дэчын вара чыла
йогэн
кодшо зэ гычак пырдыж газэтым
к у го колхозлаштат паеуэш ньэр влак
вышкым ыштэн, пионьэр урЖа вуйым погэн коштыт, лукдэ шога. Рэдколэгийжат
шаланэн. А комсомолэцш урно дозорым организат- ш ӱк шудым сом:лат.
•лэнна. Чы лаж э—7 колхозОРШ АНКЭ МТС по- влак ты паш а нэргэн огылаш кэ вышкым,
шурно литотдэл I начальник - тат шоналтэ.
Комсомолэц-влаклан пыроролышо 6 отрьадым ышкорн> дыж газэт организатыр лийтымэ, туш ко 67 пионьэр лан комсомол
дэн йоча-влакым шупшмо. полышкалиьэ — Й АКИ ман да тудын йыр маееым
организатлэн шогагп кӱлэш .
Пионьэр-влаклан п^окшэ- МОВ.

/ОЗ

Горький крайэш тираж лийшаш вашэш

Морко район тиражым намые
тамка дэнэ ваш лийэш
(Лӱмкор дэч)
„Кокымышо вичийаш лык“
зайомын 3-шо тиражшым
Ш-шо квартал фйнпланым
50 процэн тэмымаш дэнэ
ваш ‘„лийман. Тугэ гынат,
Морко районышто финдлан
тэмымаш кӱрылтышыштб.
Район комсомол организацэ
финплан вэрч начар кучэдалэш. Тираж лийш аш нэр
гэн умландарымаш ок колдалт. Тиражлац йамдылалтмаш шурно погымо, киндэ
йамдылымэ, моло озанлык
политик кампаньэ^эртары
маш дэн кылдалт' ок шого.
С адланак^ район мучко* Шшо квартал план -24 ийульлан улы ж ат 8,5 процэн гына тэмымэ. Тыжэч Пэтровск
йал совэт эн почэш шӱдырна, фйнпланым 0,6 процэн
вэлэ тэмымэ. Тыгак Арын—
1,9 процэн, в э е -Ш ӱ р г ӧ -г д
процэн, Кумыжйал — 3,5
процэн вэлэ тэмэныт.
Нуж-Кльуч йал
совэт
вуйлаты ш э-комсомолэц Зу-

йэв, Изи-Кушна йал совэт
вуйлатыш э
комсомолэц
Смирнов планым 3,3—4,9
процэныш гына шуктэныт.
^Посна комсомол органи
зацэ-влак („Чавайн“, „КӱкшН ур“, „Мӱкш“, молат) маееэ пашам начар ыштат* зайом тиражлан кӱлэш еэмын огыт йамдылалт.
Ойлыманат огыл, район
кӧргыштӧ пашам еай ыштышэ комсомолэц - влакат.
улыт. Тэвэ „Ӱжара“ колхозыео комсомол организацэ
фйнпланым тэмышаш вэрч
большэвикла
кучэдалэш .
Комсомолэц-влакым ыш кэт
крэетйан озанлыклаш пэҥгыдэмдымэ. Йэгоров, М, тыгэ 100 тэҥгэ океам погэн.
Зайом тиражым еэҥымаш
дэнэ ваш лийаш — кажнэ
комсомолэцын
задачыжэ.
„Ӱ ж ара“ комсомол организацэ еэмын пашашкэ п и 
жын, финанеэ фронтышто
кӱрылтышым пытарыман.
И. Никитин.

3-ШО ТИРАЖ ЛАН йАМ Д Ы Л АЛ ТЫ Т
Ушэм-Нур комунысо ком : лык налог нэргэн умландасомол организацэ^ (Торйал рымэкэ, ончыл колхоз-влак:
р-н) узайомлан океа погы- | —„Иошкар Урэм“, „Ӱжара“
машым кӱлэш вэрыш шын- да „Кр. Путиловец“ колдэн. План почэш 1080 тэҥ- ‘ хоз-влак 750 тэҥгэм тӱлышт.
Кадамский.
гэ олмэш 783 тэҥгэм погэ■ӓС*
ныт, планым 72,5 процэн
„У пасу“ колхоз члэн
тэмэн.
Мамайзв Иапык (Ш эрнур
(А. Соколов).
*
р н) у налоглан 100 процэн
* *•
Кадам йал совэт кӧргыштӧ тӱлыш. /
(Мэй).
(Торйал р н) у йал озан-
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Совэт Ушэмыштэ

Совэт Ушэмыш
английын куго
пйсатьыл толын
МОСКО. Москошко „Дэр у л ь у ф та“ еамольотэш* Англий куго пйсатьыл Гэрбэрт Джэрдж Уэллс да тудын эргы ж э—Лондон унивэрситэтыштэ зоологийым
туныктышо Джордж Фи
липп Уэллс толыныт.
«
Мароблит уполн. № 46 .
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СПАРТАКИАДЫЛАН САЙЫН ЙАМДЫЛАЛТАШ
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Й. Йамблат.
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Ударник-влакын примэрышт
почэш корно планым тэмаш
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^(Облас дэчӧрдыжыштӧ улш о йункорын еэрышыжэ)
Пижанкэ р а й о н ы ш т о хоз-влак корно ыштымэ та(Горький край) Лаш тык йал лукаш планым 100 процэн
совэт уло. Ты йал совэт тэмышт. Варажым поена
корно ачалымэ пашащтэ колхозник - влак О ш а й э в
ойыртэмышын начар кучэ* Й ы в а н , А к т а н а й э в Пӧ
далэш. Кызыт корно ыш- т ы р , О. Л а р и в о н о в па
тымэ дэн ачалымэ планым шам уло кумылыш т дэн
улы ж ат 38 процэн вэлэ тэ- еай ыштэн шогышт. Паша
мын.
нормыштым ончыктымо жап
Тугэ гынат, ты йал со дэч 4-5 кэчэ очыч пытарывэт кӧргыштӧ поена колхоз- шт. Моло колхзникланат
влак ончылно шогат. „ А к - тыгак тырш аш кӱлэш .
м а р у ш Л а ш т ы к “, „ Пэ р Оша й Ольошка.
в о й М а й “, „У п а ш а “ кол-

П&рдыж газэт пашам вийаҥдыман
„К угуН ур“
колхозысо
комсомол йачэйкэ (Ш альэ
йал совэт, Морко р н) пырдыж газэтым тылзэ йэда
лукташ пунчалмутым ой
пидышэш возыш, рэдакты рланком сом олэцр. Пчолкиным
шогалтыш. Тугэ
гынат, ш урно погымо па

ш а годымат пырдыж газэт
ыш лэк. Йачэйкэ сэкрэтар
Павлов И. тидым уж эш
гынат, йӱкымат ок лук.
Ш урно погымо шыгыр
паш а жапыштэ маееым ор
ганизатлышэ пырдыж газэтым луктынак шогыман.
И -Р .

СИТЫДЫМАШЫМ ПЫТАРЫМАН
Ианыкай еола (Йошкар - 1 Н ужйал йал совэт вуйлаОла р-н, Н ужйал йал совэт) тышэ Огорэлышэвлан ты
пожар ваштарэш кучэда- улшо куго еитыдымашым
лаш огытат шоналтэ. Пожар
машина олмыктыдэ кызытак п тараш мэрым
шинча. Орава ш олдыргэн ыштыман
пытэн. Пагор, вэдра, помы
Разумов.
ла укэ.

„Маркэловэц" колхоз эн ончыч
тӱрэд пытара
Торйал, 22 ийуль. (Лӱм
кор дэч). Апшатнур йал
совэт кӦргыштӧ колхоз-влак
20— 21 ийульлаш тэ тӱрэдаш маееэ дэнэ лэктыч.
Тӱрэдмаштэ
„Маркэловэц“ колхоз ончыч кайа.

и
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лов Йэпим „альэ огына йареэ“—манын кийа. Комсомолэц - влакат плошчадкылан
тупыштым гына ончыктэн
кайат.
Паша жап шуын. Йоча
пӧртым кызытаК ы ш т э н
ш укташ кӱлэш .

ль
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„Йошкар У рэм“ колхозын
йоча плошчадкыжым ачалаш (Кадам йал совэт, Торйал р Ё ) а л ь а т тӱҥалын
огытыл. Пӧрт тупыраш рожын, туж эч кӱвар ӱмбакэ
рок йога, ӱетэмбалым ыштэн шуктымо огыл, окнат
укэ, коҥгат шэлын.
Колхоз вуйлатыш э С око

Н ЬЙ У -Й О РК . ОфйцйӓлГ-!
нэ, тугак чаенэ увэртарымаштэ, кыдал йӱд
вэл
штатыштэ кукшо ийгэчэ]
кугы н убыткым конда ма*
нын ончыктат Йужо ончыктыш почэш, йал озанлык районлаштэ шурно
лэктыш чылт пытэн. Э ҥ эр-,
лаш тэ вӱд кошкэн. Тӱжэм.
дэнэ вольык вуй влак ш у -1
жэн да логар кошкымо дэн
колат. Фэрмэр-влак, вӱдым
муын кэртдымэ дэнэ, тӱжэм
вуй дэнэ рольыкым пуштыныт.
Ик Набраска штатыштэ
вэлэ шурно лэктыш йоммаш, шотлымо почэш, 156
мил. доллар убыткым ыштэн. М уссурий штатыштэ
тылызыштэ ЮОмлн.
Осоавиахим па ийуль
буш эль нарэ кукуруз пы(27,22 буш эльжэ ик
шам еайэмдыман ; тэн
килограмлан
шотлалтэш).
„Патыр“ колхозысо (Мор
Капзас
штатыштэ
кызыт
ко р-н осоавиахим йачэйкэ
I
кукурузы
н
лэктышыжым
нимогай пашамат ок ыштэ.
Вуйлатышылан Игнатйэв Г. 25 млн. буш эльлан вэлэ
шога. Взнос оксамат огэш шотлат. А ийульын тӱҥ ал
пого да погашат огэш шо- тышыШтыжэ 73 млн. бу-Л
но. Пашам
ылыжтараш ш эльлан цифрым орчыктэныт ыльэ.
кӱлэш.
Кыдал йӱдвэлын ш уко
Йалкор.
олаштэ вӱдым нормо дэнэ
пуэдат. Тазалык ончышо
У тунэммэ ийлан орган-влак шарлышэ чэр
шарлымэ дэч \ шэкланаш
огыт йамдылалт тӱҥалыныт.
Миссурий
Кускин тӱҥалтыш школ штат гыч тяфойго чэр дэ
(Ш эрнур р-н) у тунэммэ ий- нэ чэрланымэ нэргэн увэрлан ок йамдылалт. Школ тарымэ.
„Ассошиэйтэн п р э с с “
вуйлатыш э Коршунов^мӧҥ*
гыштыжӧ гына кийа. *Пак- агэнствын увэртарымэ почаш тэ эртак куш ты ра ш у- чэш, чыла Эл мучко кэчэ
до пашэн. Тэлы лан олташ пэрымэ ДЭНЭ 256 йэҥ коп у у к э , окяажат пудыргыл- лымым ончыктымо.
шо улэдат.
Вӱд ташлымаш
Ш эрнур РОНО дэн райкомоллан тидэ тӧрсырлан
Польшылан куго
мучашым ыш тыман.
зийаным кондэн
Очийэв.
ВАРШАВА. В а р ш а в а
Иэрмаков—удар районышто Висла эҥ эр
кумдан шарлэн. Тӱжэм дэ
ник чапшым ок нэ йэҥ-влак эҥэрын ку- *
гын шарлымэ ваштарэш
волто
кучэдалыт, вӱд ваш тарэш
пӱйам
пӱйалат. Варшавын
Эркан - Сола тӱн^алтыш
4
лапка
районжо вӱд йышколышто (Торйал р-н)
комеомолэц - туныктышо макэ пурэн. Варшавэ райо-,
Йэрмаков С. у тунэммэ нышто, кушто вӱд еэргычийлан етабильнэ учэбни- лэктын, шуко йалым вӱд '
кым, кагаз да каранда- пэтырэн. Польшын кэчышым йамдыла. Адак школ вал йымал вэлыштэ вӱд
пакчаш тат пашам виктарэн шарлымаш пучаш тӱҥалын^в
шога. Кодшо тэлым еай Вӱд шарлымэ районлаш тэ
туныктымыжлан тудо пӧ- пэрвой кӱлэш прэдмэт-влак
кугын сйтыдымаш улыт.
лэклалтын.
Чэр шарлымаш тӱҥ алы н. »
Буркан.
П р э м ь й э р Козловскийын
ойлымыжо почэш 200 тӱБригад
жэм йэҥ илымэ вэр дэн
киндэ дэч поена кодыныт.
газэтым
Газэт-влакын увэртарымэ
луктына почэш, вӱд шарлымаш
зийаным пэш кӱгын ышМэ,Марий-Кодам пэлэ кы- тэн. Ик Краковский войэдалаш школышто тунэм водствышто вэлэ 6 кило
ш э-влак (Торйал р-н) Лэбэ* мэтр кокла кӱварым шадэв Гриш, Соколов Сэмон, латымэ. Кыдал шот дэнэ
да Рожкин Йынатий кол шотлымаштэ ик ийыш тэ
хоз бригадыштэ каж нэкум Польшышто ик киломэтр
кэчэ вуйэш бригадлаеэ га- нарэ вэлэ у кӱвар ыштал- _
зэтым луктына. Моло рвэ- тэш.
зэ-влакымат ышкэнан еэмынак ышташ ӱжына.
Отв .рэд. олмэш-—
С. Митрушкин.
Г. Лэбэдэв.

ек

Плошчадкым кунам ачалэн шуктэда?

шам ышгат. „ГТО“ значоклан 90 йэҥ тӱрые едайэн.
Облас РОК йачэйкэ па
шам йӧршэш мондэн, тэхэкзамэнлан ок йамдылалт.
Облас к ӧ р г ы ш т ӧ „ГТО“
значоклан улыжат ЗО йэҥ
гына едайэныт.
Тэвэ кузэ ОСФК районлам вуйлатэн облае епартакиадылан йамдылалт толэш. Ты мартэн районлаш
нимогай физкультур инвэнтарьымат колтымо огыл,
кызЫт районлаштэ чара йолын, йыдал дэнэ футболым чумат. 29 ийульышто
облае епартакиадэ эртаралтэш.
Ситыдымаш-влакым
кӱчык жапыштэ пытарэн,
облае епартакиадым еэҥымаш дэнэ ваш лийман.
Лазарэв дэн О. Э.

АМЭРИКЫШТЭ
ЧЫТЫДЫМЭ
ШОКШО
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Иульышто Облас физкаҥащ эн огыт ыштэ. Тыку л ьту р каҥ аш лийэ. Ка- гак Йошкар-Ола районышҥаш ыш кэ районла гыч инс тат ф изкультур паш а на
труктор дэн райОСО паша- чар кайа.
зэ-влак погынышт. КаҥаК уры к Марий районышшыштэ облае кӧргыеӧ ф из
ку л ьту р паша кузэрак кай- то 222 йэҥ лагэр гоч эртэн.
мэ раш палэ лий Ш эрнур
Торйал районышто воэннэ
районыео ф изкультур па т э х н и к экзамэн едайаш
ш а окшакла. Инструктыр 29 8 йэҥ йамдэ, нунын кокСэмьонов П. пашам начар ла гыч 99 йэҥ едайэн. Р а 
ыштыш. Садлан тудым па йон мучКо „ГТО“ 250 йэҥ
ша гыч кораҥдымэ. Кы- нормым тӱрые е д а й э н .
зыт ф изкультур паш а ин- „1 май“ колхозысо колэкетруктырлан
М а м а й э в тив пашам еай ышта. Тэшога. Тудат пашажым кӱлэш еэмын ыштымашыжэ лым йэчэ дэнэ коштын таукэ. Кызыт воэнэ тэхник ҥасымаштэ районышто пӧрэкзамэнлан йамдылалтмаш вой вэрым нальэ.
пашам вийын ыштыман, а
Марий-Турэк районышто
Ш эрнурышто тидэ паша ок
15
ф изкультур колэктив
эртаралт. РайОСО дэн РайСФК пашам ваш кэлш эн гычын 8 колэктив гына па-

з

23 ийульыш то кастэнэ 6
ш агатлан Моско Красный
плошчадэш В. С. Довгалэвский йолташым тойышт.
Тойымашкэ калы к йатыр
погынэн. Дипломат
трибунышто итальйан посол
г-н Аттолики, йапон посол
г-пО та, САСШ посол г-н
Б у л л и т ышкэ паш айэҥыш т
дэнэ, польшо посол г-н
Л укасэвач, француз посол
г-н Пайар ыш кэ
пашайэҥыш т дэнэ шогат.
Сталин, Молотов, Воро
шилов, Калинин, Чубарь,
Микойан, Иэнукидзэ, Лит
винов, Кисэльов, Крэстинский, Филатов да моло
йолташ-влак мавзолэй трибуныш кӱзат.
Т раур митингым Кисэльовйолташ почэш . М итиҥ
гыш тэ ВКП(б) Рӱдӧ комитэт дэн ССР Ушэм Совнар
ком лӱм дэнэ Чубарь йолташ, ВКП(б) Моско комитэт дэн Моско совэт лӱм
дэнэ Филатов йолташ кутырат. Нуно чыланат В. С.
Довгалэвский
йолташын
совэт дипломатий
корно
дэнэ 10 ий годым ыштымэ
пащ ажэ Совэт Ушэмын тыныслык политик кучымаштэ кугы н полшэн манын
ончыктышт.
Довгалэвский йолташын
илыш ыж дэн пашажэ мэм*
нан шэмэр рвэзэ-влаклан
партий дэн правитьылствын
дирэктивыштым
шуктыш аш вэрч кузэ кучэдалаш
кӱлэш ым ончыктышо примэр.
Поена еай йэш-влак ко
лэн, мэмнан дэч кайат, но
тыныслык вэрч кучэдалмаштэ Совэт влаеын политикыжэ еэҥа, социализм
вэрч кучэдалш э еай йэҥвлак угы ч куш кыт.
Довгалэвский йолташлан
пытартыш долгнам пуэн,
мэ Маркс—Лэнин—Сталин
знамэ йыр адакат чотырак
уш нэн, тыныслык вэрч,
уло тӱньаш тэ социалист
рэвольуцын еэҥымыжэ вэрч
ончыкыжат нойыдэ кучэдалаш тӱҥалына.
Митинг пытымэк, Литви
нов йолташ Довгалэвский
йолташ урным крэмль пырдыжыш ш укэртэ огыл тойымо В. Р. Мэнжииский йолташ урно
дэнэ йыгырэ
пышта. Кум кана почэла
пычал дэнэ лӱймаш, вара
музык „Интэрнационалым“
шОкта.
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В. с.
ДОВГАЛЭВСКИЙ
ЙОЛТАШЫМ
ТОЙЫМАШ

Капиталист эллаште
Ф

Ты колхоз 26 ийульышто
тӱрэд пытарен, 10 воз дэ
нэ кугыжаныш лан у киндым пуы ш аш вэрч кучэдалэш.
П. Алипов.
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Йошкар-Ола ,Маргосиздатын 1-шэ типогр. ВЛКСМ Маробком дэн Горкомын органжэ. Савыктыш

„Мар.
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