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ОБЛАС ПАРТОРГАНИЗАЦЭ ЭРЫКТЫМАШ

Партий дисциплиным пудыртыш овлаклан партийы ш тэ вэр укэ
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гына лавыртэн шогэн.
23 еэнтьабрыштэ Оршан- ( альэ маркэнат кугыжанышжымак каласаш гын, тудо „10 лет МЯО“ колхозым кэ район, „Политотделец“ ! лан пуышаш парэҥгэ дэнарам гына кӱсэныш тыжэ комунист Ялбахтин Иогор колхозысо парторганизацэ | кльэвэр планым тэмэн]огыл.
вуйлатэн.
эрыктымашым эртыш.
1Тидат партий эрыктымашпартбилэтым
нумалышт
Тудо, колхозыш пурымо
Вийгак калаеаш кӱлэш, | кэ парторганизацын йамкоштын.
годым иктэшлымэ фуражым тидэ туҥ алты ш парторгаАлбахтин Сэргэй 1932 ужалэн. Ы ш к э . имньыжӹм низацэ эрыктымашлан йам- дылалтдэ толмыжым ончыкта. Колхозышто еоцтаий годсэк ВКП(б) кандиколхозыга пумо олмэш шӱ- дылалтын огыл.
ҥае
дэн ударничэствэ падатлан шога. Кызыт тудо жаржылан пуэн колтэн.
Тидэ колхоз кызытсэ шот- галымэ вэрыштэ ок шого.
„Иошкар Ярмий“ колхоКолхозым вуйлатымыжэ ышто ик ончыл колхозлан Чумыржат 6 ударнйк вэлэ.
Зым вуйлата.
годым 12 йорло, ик марда шотлалдэш, Т угэ гынат, Ш урно погымаштат качэет„Иошкар Ярмий" кол озанлык-влакым колхоз гыч комунист - влакын пашам вэ ӱлнӧ лийын, ю процэн
хоз кэч могай пашаштат лукто. К лас тушман-—к у организатлэн моштыдымы- нарэ шурно паеуэш ак йопочэш кодэш. Ш урно по- лак-влак дэнэ кылым кучэн шт дэнэ, ыштэн кэртмэ гэн кодын.
гымо кампаньым жапыга- аракам йӱын кийэн.
пашат ш укты дэ кодын.
Парторг Судаков партий
тыжэ ыш тэмэ, пэш куРайон парторганизацын радам эрыктымашым вошШуко
колхозник - влак
жын ш упш о, шуко пырчым Албахтинлан аракам йук- дирэктившэ почэш Ш-шо итылтышыш еавырэн. Ышпасу ӱмбалан кодыш. Йал тылыныт. Кузэ от йӱктӧ, квартал фйнпланым 20-шо кэж э эрыкталтынат тунасовэт кӧргыштӧ эн почэш вэт тудо куго тӧра. „Кӧ еэнтьабрланак ЮО процэн мак ала куш лэктын кайэн.
кугыжаныгалан
киндым аракам ок йӱктӧ гын ту- тэмыман ыльэ. Ты „Полит
Кум комунист-влак эрыкнаҥгайыш . Йытын кӱрмаш - дым колхоз гыч луктам,— “ отделец“ колхоз океа чу- тымашым эртэн огытыл.
тат пэш почэш кодо. План манын арака логар кычкы- мырымо планым улыжат Л эбэдэв гын, партбилэт
почэш 70 га кыямаш ку- рэн коштын. Адак эрэ ку- 39 процэн гына тэмэн.
дэч поена эрыктыш э комиралаш кӱлэш гын, тачэ кэ- чэдалын.
Тыжэчынат палэ, партор- еэ ончык толын.
' К о л х о з н и кчылан 17 га вэлэ куралмэ. влак иктаж
мом йодаш ганизатыр Судаков (тудак
Эрыктымашым 12 ш агатКолхозышто финансэ пла- мийат гын „С ухайа' лошка колхоз вуйлатышэ) большэ лан тӱҥалш ага ыльэ. Район
нат пэш эркын тэмэш. За- рот дэрьот“—манын гаӱр- вик колхоз вэрч кучэдал- рӱдыеӧ комунист, комеойомлан 1309 тэҥгэ подпискэ дыл колтэн. Арака лийэш машкэ колхоз активым кӱ- молэц. тыгак колхоз гычат
ыштымэ, оксаж ы м ^ӧО тэҥ - гын, чыла лийэш.
лэш нарэ ш упш ын шогэн ончыктымо жаплан толын
гэм вэлэ погымо. Йал озан— Мый мом шонэм, ту- огыл. Поена комунист-влак огытыл. Тыгэ 4 гаагатлан
лык налог 60 проц., само- дым ыштэм, мый комунист, партий дисциплиным пуд- ижэ эрыктымага тӱҥальэ.
обложэньылан окса погымо колхоз вуйлатыш э улам,ыртылыт. Тэвэ ВКП(б) члэн
Тидын ш эҥгач
капка
план 40 проц. тэмын. Ал- манын Албахтин ӱстэмба- Тьулькин йӱын коштэш.
воктэлан Райкомол пашабахтин ыш кэжат 20 тэҥэм лым мушкындылын колхоз
Комунист-влак колхозник зэ Ф эодорова Зойа нигэ
вэлэ зайомлан оксам тӱлэн, погынымаштэ кычкырэн.
коклаштэ вӱдэн
кайымэ дэнат каҥагаыдэ тыгай ува подпискыжым 75 тэҥгэЧынак Албахтин мом шо рольыштым огыт ончыкто. эртымагаым возэн еакалтэн.
лан ыштэн. Шыл, ӱй, мэж нэн тудым ыштылын. Тэвэ,
Колхозышто .вольык вуй
23-шо еэнтьабрыштэ партий
йамдылымэ планым колхоз СТФ-штэ еӧена-влакым чы- шукэмдымаш вэрч кучэдэрыктымаш дэч вара, каетэнэ
кок кыдэжан «Олимпиада Пет
тэмэн огыл.
тыдымэ начар ончат. Сӧсна- а л м а ш -р ӱ д ӧ вэрым налын
ровна“ комэдий шындалтэш.
Колхозышто дисциплин влак пэш туйо улыт. Чыла ок гаого. 6 прэзэ, еӧена
Вара концэрт, модмаш, молат.
пэш лушкыдо. Соцтаҥас еӧена
Билэт ак—50 кумӹр.
тыгыдэ урлы кан игэ-влак колэн. Тидэ кол
колхозник коклаштэ укэ. Ш укэртэ огыл 4 еӧена ко- хоз условийыгатэ еилоеым
Тидэ комсомол актив-влаКолхоз вуйлатыш э Албах- лэн. Сӧсна вӱтам тэлылан гауко оптага лийэга ыльэ. кын эрыктымагаын значэтин Сэргэй колхоз нэргэн огыт йамдылэ. Сӧсна; фэр- Пакчаласэ парэҥгэ гаудым ньыжэ палыдымашым онпэш ш агал шона. Тудо кол мын 3 тон парэҥгым уж а- мӧлымат вольык кургы ш чыкта. Тыгай факт тулэч
хоз пэҥгыдэмдымэ олмэш лэн, 17 пуд ш ӱльӧ олы- еавыраш гын, куго пайдам ончычат лийын. Тугэ гын
эрэ аракам гына йӱын кийа мым шӱктэн. 86 пуд гарн- пуат. А тидыжым ыштымэ ат, урокым ышталдын огыл.
^
да хулиганлэн коштэш. Тэ- цэ еборым шалатылыт. Им огыл.
Комсомолэц-влак епэктакКолхозник да тугак ко ыль лиймэ нэргэн увэртывэ ш укэртэ огыл Албахтин ньэ-влак пэш каҥ га улыт.
пэш чот ажгынымэш ар а Албахтин чылажэ 1360 тэҥ- мунист-влак коклаштэ по магаым ужмэкэ гына погыкам йӱын шындэн да ик гэ убыткым колхозлан, кон- литик да интэрнациональнэ нэныт. Партий эрыктымаш
воспитаньым шарэн колты- дэч ӧрдыжыштӧ шогыгат.
колхозникым - ӧрдыж гыч ден.
кӱзӧ дэн ш уралтэн.
Чумыр сйтыдымаш пашат
Албахтин
кодшо ийат маш кӱлэш вэрым налын
Политик шотышто нимо- т и М а т зайомлан ик кумы- ок шого. Политик воспита- „Политотделец“ колхозысо
ньэ укэ дэнак машвн пуд- парторганизацэ дэн комсо
мат ок шинчэ. Партий ус- ршГат океам пуэн огыл.
ыргылмаш, колхоз вуйла- мол организацын партий
тавым луды н огыл. 17 парт— Кунам арака путы лка
тышын
титакшым чараш эрыктымашкэ йамдылалтдэ
сйэздын
пунчалмутыгат- еитышын
погына, тунам
лукташ колхозник - влак толмыжым ончыкта.
влакым ок шинчэ.
зайомлан океам
тӱлэм—
Мэмнан комсомолэц-влак
— Кунам пытартыш парт- манын гына шинчылтын. лӱдыт. Эрыктышэ комисэ
сйэзд лийын манын комисэ Ы ш кэт озанлыкан крэса ончылан лэктын ойлышат ын чэетнэ паш ана—партий
йодо.
ньык-влак дэч 20 тэҥгэ ш агал лийэ. Ик комсомо- эрыктыш э комисылан ца— 1933 ийыштэ.
океам зайомлан погэн да лэцат еай дэн титак паша шаш тыжэ активнэ полшымага улэга.
Эрмлэр.
— Кӧ тугай С талин йол- чыла йӱын пытарэн. Ы шкэ нэргэн ышТ кутыро.
Эрыктымагатэ комунист
таш?
пӧртшым етраховко облаК у д р ьавц эва ыгакэ илы- - ВЦИК сэкрэтар—ма • гатлым дэч щылтэн.
ИК Г А М А Т
Албахтин Йогор газэтым гаыж дэн пагаажэ нэргэн
нын Албахтин комисылан
К УРА Л М Э О ГЫ Л
ок луд. ВКП(б) уставым, марла кутырага тӱҥальат,
ваш мутым пуыш.
Моло
йод ыш-вл акланат 17 шэ партсйэзд пун чал руш -влак иканаш тэ рӱж гэ „ „ М а р и й й а л “ колхоз
Албахтин ваш мутым пуэн мут-влакым ироработытлаш лэктын кайыщт. Тыжэчпа- (Йошкар-Ола р н) кылмаш
шоналтэнат огыл^ Полити лэ: интэрнацйональнэ вое- куралмэ пашам огэга аклэ.
ыш кэрт.
питаньэ паш а укэ. Партий Тидэ колхозысо комсомол
Албахтин Сэргэй кугы- кым йӧршын ок шинчэ.
Партий эрыктышэ коми- радам эрыктымашкэ йам- организацылан кылмащ кужанышымат оталэн. Тудо
кок
участкэш ышканжэ еэ Щэрбаковым, Албахтин дылалтдэ толмаш дэнэ, пое ралмын куго пайда улмыпарэҥгым шындэн да обла- Сэргэй дэн Албахтин Йо- на колхозник-влак лӱшкэн, жо нэргэн умландарага кӱлэш.
гатлымаш кэ пуртэн огыл. горым партий гыч лукташ воштылын шинчат.
№ -2 0 .
„Политотделец“ колхоз
Тыжэчын раш палэ, Албах- пунчальэ.

И

„Эр
Кэчэ* , колхозым
(Руйасола йал совэт, Ор
ш анкэ район)
комунист
Щ эрбаков вуйлатэн.
Щ эрбаков колхозым ончыл радамыш лукташ , тудым пэҥгыдэмдаш ик пырчат тыршэн огыл.
„Эр К эчэ“ колхоз кэч
могай озанлык
политиккампаньым кӱрлын толын.
Шошо аҥ а кампаньэ эртарымэ жапыштэ Щэрбаков
5 кэчым „сэмик“ дэн .трой
ным“ пайрэмым чарныдэ
аракам йӱын сӧснала кийыш. Тудын примэржэ почэш колхозник-влакат паш аш ышт лэк. Садланак
вэт шошо аҥ а планым моло дэч эн почэш тэмыш.
Тидын сэмынак такыр куралмэ планым кӱрльӧ. Финансэ план квартыл гыч
квартылыш кӱрлы н толын.
Щ эрбаков ыш кэат зайом
лан ик кумырымат тӱлэн
огыл,
йал-озанлык
дэн
самобложэньэ
оксам
50
процэн вэлэ тӱлэн.
Щ эрбаков, ч кулак - влак
дэн пэҥгы дэ кылым кучэн
шогэн, -нунын дэн эрэ ара
кам йӱын кийэн.
—■-ДОыйым йӱктат гын,
чылам утарэм,—манын урэм
воктэн урмыж коштын. Тудо кул ак
Бастраковым
колхозыш пуртэн, тудлан
тудо Бастраков дэч уш калым йара налын.
Ш укэртэ огыл колхозниквлак Щэрбаковым колхоз
вуйлатыш э гыч луктыч.
Тидын мӧҥгӧ тудо колхоз
ышто нимогай пашамат ок
ыштэ, йогыланэн гына кийа. Тудо чылажат 37 трудодньам вэлэ ыштэн. Колхоз
ник влак коклаш тэ массэ
пашам колтымо олмэш, нуным лӱдыктыл гына коштэш. Колхоз паш аш тэ соцтаҥасымаш укэ.
Кызыт Щэрбаковым йалуполномочэнлан шогалтымэ. Но тудо ышкэт озанлыкан крэсаньык-влак кок
лаш тэ нимогай пашам ок
ыштэ. Ш уар Мучаш йалыш тэ ыш кэт озанлыкан
крэсаньык-влак ты мартэнат кугыж аныш лан киндэ
пумо планым, ш ыл йамдылымэ планым, фйнпланым
тэмэн огытыл. А Щ эрбаков комунист гынат ты
нэргэн шоналтэн огыл.
Щэрбаков политик шинчымашыжымат
нӧлталаш
тырш эн
огыл.
Политик
шотышто йӧршынак нимомат ок шинчэ.
Щ эрбаковын сйтыдымаш
паш ажэ пэш ш уко уло.
Март тылызэ гыч
члэн
взносым тӱлэн огыл. Чын-
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Рвэзэ Комунист

КЫЛМАШ КУРАЛМЭ
ТЭМПЫМ ВИЙАҤДАШ

ПЛАНЫМ
КӰРЛЫНЫТ

К ы л м а ш куралмаш ын
куго пайда улмыжым кол
хоз влак раш палат. Т угэ
гынат, пэш ӱскы ртланат.
П аш а тэмпым огыт вийаҥдэ. Кылмаш куралм аШ ы м
изий пашалан шотлат. Райзо могырымат тидэ пашашкэ массым м обилизоврлы •
маш огэш кой.
ЙоШ кар Ола районым налына. Планым 20 сэнтьабырлан колхоз сэктырыш тэ
6,4 процэн, ышкэт сэктырыш тэ улы ж ат 1,3 процэн
вэлэ тэмымэ. Тидэ районышто поена йал совэт-влак
кылмаш куралм аш пашам
ойыртэмышын огыт аклэ.
Вэликополь йал еовэтыштэ
улы ж ат 0,37 процэн, Чкариныш тэ—1,5 пр., М-Ш аплак
— 2 процэн вэлэ куралыныт.
Кӱш нур, Кузнэцово, Йэжово йал еовэт-влакат планым
4 процэныш вэлэ ш уктэныт.
А Обаснур йал еовэтыштэ

27 сэнтьабр 1934 ий, № 89

ПРИЗЫВЛАН и а м д ы л ш ы н ы т

Кужмарий кустысо (Ор20
еэнтьабрлан кылмаш
шанкэ
район) райкомол
гын, альэ мартэнат ик гэк- куралмэ планым тӱрые тэтарымат куралы н огытыл. мышаш ыльэ. Но Ты 'ерок- инструктыр Иванов йолта
Начар пашан чийж эрай- лан Орш анкэ районышто шын тыршымэ дэнэ п р и 
зогычак лэктын шога. Ты- ик йал еовэтат кылмаш кузывник-влак коклаштэ п а
Ж Э Чын вэрлаш кэ кагазым
ралмэ планым ыга тэмэ. шам пэш еай шындымэ.
возэн колтэнытат, „ындэ пл Колхоз влак район мучко
ан тэмалтэш “ шонат. Йал кылмаш -куралмэ планым 1 еэнтьабр гыч 12 еэнтьаеовэтлаш, колхозлаш, ыш- 23 проц., а ышкэт ӧзанлы бр мартэд Кужмарий дэн
кэт крэеаньык коклаш лэк- кан еэктыр 1 процэн вэлэ Руйа-Сола йӓл совэт кӧртын практик шотышто пол- тэмэныт.
ГЫСӦ 1 9 1 2 -1 3 14ИЙЫШТЭ шочшэн огыт шого А райзом
Кылмаш куралмаш Мар- шо допризывник дэн ком
ончэн йал еовэт-влакат кол- ково, Сухорэч, Упшо, Турхозлангкагазы м вэлэ возэн шо, И уж а, Краснорэчкэ, еомолэц влакым туныктэн
кийат. Вэрышкэ лэкты нпа- К урлак, Кужмарий, Руйа- луктыч. Д опризывник-влак
шаштэ полшымаш укэ. Ти- Сола йалсовэтлаш тэ чыты- коклаштэ 17 шэ партсйэзд
пунчал дэн Сталин йолтадын нэргэн райзо начальник дымэ эркын кайа.
шын
оТчот
докладшым
Д ор оф эй эв йолташлан еэр„ИошкарМарий“ колхоз комсомолэц-влакын полшыйознын шоналтыман да п л а
ным жапыштыжэ, качэетвэ- ышто (Руйа-Сола йал совэт) мо дэнак тунэм пытарэныт.
нэ тэмаш, кӱлэш выводым альат кылмаш куралаш ог- Тылэч поена воэнэ тэхнйк
ыт „йареэ“. Имньэ - влак кружокым ӧрганизатлымэ.
ыштыман.
йара
шогат. Колхоз вуйла- Тыштэ кажнэ 5 кэчыштэ
Кажнэ йал еовэтлаштэ
тышэ
комсомолэц Мочалов икана
тунэмыт.
Кажнэ
комсомел организацэ влак
куралаш
„эшэ комсомол организацылаштэ
улыт. Кылмаш куралмэ кылмаш
Садланак Маркс-Лэнин тэорийым тупаш а комсомолланат кӱгын ш уам“ манэш.
вэт
ышканжэ
пӧртым
нӧл- нэмаш тӱҥалныт. Допритӱкна. А нуно тидын нэр
таш колхозник-влакым могэн огытат шоналтэ.
билизатлэн июгалтэн.
И. Савэльйэв.
„Красный пахарь“ кол
хоз (Кужмарий йал совэт)
вуйлатыш э Бусыгин имньэ*
Хэ.., Йӧным муына.
влакым олма кондаш кол—
Ну, шонат гын кура-тыш. Кылмаш куралаш лэк21-шэ еэнтьабрыштэ Орлыт, укэ гын, ышкэ палат, тын огытыл „ш уэш “ ман- шанкэ райкомол колхоз—Йэлмэкэйэв тыплана.
лаеэ пропагандист йамдыын шинчат.
Вэт тидэ койыш чылтак
Ты йал еовэтыштэ ышкэт лымэ тылызаш курсым покомсомол
еамотьоклан ӱшанымашым озанлыкан крэсаньык-влак чо. Тӱҥалтыш
организацыла гыч 25 комончыкта. Кылмаш куралма- огыт курал.
шым *сок шинча ончэнак
„Пробуждение“
колхр^ еомолэцым погышаш, 8 йэҥ
аклыдымым палдырта. Кы (Туршо йал совэт) 1,25 гам гына толын: Нуныланжат
уеловийым, ыштымэ
зыт тидэ йал совэт кылмаш куралы нда колхоз вуйла- еай
куралмэ планым ик проц- тышэ Кузнэцов шыпланэн огыл.
энымат тэмэн огыл. Комсо- шинчын, мыландэ кылмыК урс тӱҥалш аш лан тумолат тидын нэргэн огэш мым вуча.
нэммэ вэрым
йамдылман
шоно
ыльэ.
Райкомол
гын,
библи„Верный п уть“ колхозат
Райзо гыч план пуымо. кылмаш куралмэ пашам пэш отэкэш—калык коштмо вэТудым
ш укташ
кӱлэш . эркын колта. „Нунат огыт рэш туныктӓш тӱҥалын.
РпортунистлаНышэ «Й элмэ- йареэ“ Ш ончара гыч ЙошУчэбник ок еитэ. Кагаз
кэйэвым кож гаташ кӱлэш . кар-Олаш пурам ш упш ык- укэ.
Илыш условий еай лийташ кӱлэш вэт.
Эртэн коштшо.

Пропагандист курсышто
еитыдьшашым пытарыман
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ЙЭЛМЭКЭЙЭВ п э ҥ ы ж э ш
— Ф ьйу, чорту!.. ик па
шам от шукто, вэе пашам
пуат. Каналташ ат жапым
огыт пу, Тошто-Торйал йал
еовэт вуйлатыш э Иэлмэкэйэв пэҥыжэш .
— Мыйын шонымаштэ
подзьаб малэнький паша.
Подзьаб нэргэн отношэньым
возэн планым до каждого
двора и колхоза довели?
Довели. Адакшым мо кӱлэш ? Пашам огыт ыштэ
гын, вэт мэ титакан
она
у л —йал совэт . сэкрэтар
нэржым ш упш кэдэн Йэлмэкэйэвым тыпландара.
— А райзо гыч, райис
полком гыч тидэ пашам
йодыт гын?

зывник-влакым политшко лыш шупшмо. Чыла допризывник-влакым кодшо ийак
кнагалан туныктэн лукмо.
Кызыт чыла допризывниквлак комсомол актив дэнэ
пырльа озанлык полити к
кампаньэ пашаштэ вийан
кучэдал шогат. Комсомол
дэн допризывник-влак вий
дэн 118 йошкар обоз дэн
кугыжаныш лан киндэ наҥгайЬгмэ. Адак 2 ,3 1 4 тэҥгэ
океам кумышо кварталыштэ погымо.
Допризывник-влак кок
лаш тэ комсомолэц влакын
маееэ пашам сайын шындымэ дэнэ да умландарэн шогымышт дэнэ допризывниквлак (Стольаров, Армӓков
„Эр Кэчэ, Мочалов „Тӱҥалтыш “, Кошкин, Пэтухов
„ Ю лет МАО“,
Павлов
„Пятилетка в 4 года^“ моло
колхоз гычат) ударникыш
лэктыч.
Кожэвников.
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КУЖМАРИИ ИАЛ СОВЭТЫШТЭ
ПАРТИЙ ЭРЫКТЫМЭ и т о г ■
— Сталин, — Эшполдина
„ М ы л а м и к т а т поманэш.
р у ч эн ь ы м ок пу
Моло йодыш - влакланат
г ы н , к у з э п а ш а м вашмутым пуэн ыш кэрт.
ы ш тэм “
15-16 еэнтьабрыштэ Куж- Л э б э д э в К О Л Х О З Ы М
марий йал совэтысэ одиноч в у й л а т а ш п и ж ы н
но комунист - влак партий
огы л

эрыктымашым эртышт.
„И ӱлэдӱр“ колхозым ЛэПэрвой ВКП(б) кандидат б эд эв вуйлата. Тудо 1 9 3 2
—комсомолка Эш полдина ий годсэк ВКП(б) кандийолташ »эрыктымашым эр- датлан шога.
Колхозым
тыш. Эшполдина йолташ пэҥгыдын вуйлаташ Лэбэ1932 ийыштэ ВКП(б) кан дэв пижын огыл. Кадшо ий
дидаты™ пурэн. Совпарт- „Й ӱлэдӱр колхоз кэрэк мошколышто тунэмын. Кызыт гай озанлык-полатик пла
„У йал“ колхозышто ила. ным жапыштыжэ тэмэн тоКолхозышто нимогай па лын, а тэнэй чыла пашашшам ок ыштэ. Озанлык по тат почэш кодын толэш.
литик кампаньэ
эртары- Колхозыштодисциплин пэш
маштэ ыЙ1кэ комунист чу- лушкыдо. Учо-т, отчот п а
рийжым ончыктэн огыл.
ша нимолан ок йӧрӧ. .Й ӱ
— „Мылам иктат пору- л эд ӱ р “ колхоз
„Йошкар
чэньым огыт пу гын, кузэ Эҥэр" колхоз дэне форпашам ыштэм“,—манэш Эш- мальнэ гына таҥаса. Кол
полдина.
хозник-влак коклаш тэ ниПолитик шртышто Эш- могай ^таҥасы м аш лийын
полдина йолташ пэш ш а огыл.
гал шинча. 17 -шэ цартсйэз— Колхозышто
кунарх
дын пунчалыш т влакым про ударникэт
уло? комисэ'
рабатытлэн огыл. ВКП(б) |йодо.
члэнын могай обӓзанысшэ
— Нэмнан ик ударникат,
манын йодмылан, Эшполди- ик лодырат у к э ,—манэтп
на йолташ вашмутым ыш Лэбэдэв.
Производствэнэ еовэшапу*
— ВЦЙК-ым кӧ вуйлата? ! ньэ ок ышталт. Качэствэ

эш гын, тунэммашын ка"
чэетвыжат еай лийэш. Курсант-влаклан кочкаш киндэ
ок еитэ. Малашат Оршанкэ
гыч 1 мэҥгэ лийэш —Овэчкино лалы ш коштыт.
Курсышто райкомол сэк
рэтар олмэштышэ Тутубалин туныкта. Поена тэмэ
дэнэ кӧ кузэ уМЛЭН;—кутырымаш начар кайа.
Ситыдымашым
тӱҥалтыш кэчылаш так тӧрлалты м ан'да курс коч план
почэш 25 пропагандистым
туныктэн луктын ш укташ
кӱлэш.
В. Ф эодоров.

Т а л а н ц э в к а б й н э т 48,5 проц. гына тэмын,.
Кугыжанытплан
киндэ
гы ч вуйлатэн

Кужмарий йал совэт вуйлатышэ Таланцэв йолташ
1927 ий мартэ йал-озанкомисэ пашам ок ыштэ. лыкыш тэ пашам ыштэн.
йошкар
армййыш
Имньэ-влакым пэш начар Вара
налыныт. 1929 ийыштэ йоончат.
Колхоз Ш-шо квартыл фин- ш кар армийыштэ ВКП(б)
планым тэмэн огыл, зайом- кандидатыш пурэн. 1932 ий
лан океам 50 проц. нарэ вэ гыч Кужмарий йал еовэтылэ тэмын. Лэбэдэв ышкэат штэ вуйлатыш ылан шога*
1934 ийыштэ Кужмарий
йал озанлык налогам .^О
проц., Самообложэньым 5 0 йал еовэтыштэ йатыр еэпроц. гына тэмэн. План по- ҥымаш ыльэ. Чодра йамчэш 22 га кылмаш куралаш дылымаштэ пашам сайын
кӱлэш гын, тачэ кэчылан ыштымэ. Шошо ӱдымӧ камсор
9 гам вэлэ куралмэ. У рж а паньым жапыштыжэ
озымышто ш ӱк шудым со- товой ш урно дэн ӱдымӧ.
шилымо огыл. Кодшо д й Кугыжаныш лан киндэ пуЛэбэдэвым „Йошкар кэчэ“ мо планым колхоз-влак тӱколхозыш
вуйлатышылан рые тэмэныт. Тэнийсэ шочКОЛТЫШТ, но тудо колхозым шо прэзэ-влакым чыла ашпэҥгыдэмдаш тыршэн огыл. налтэш.
Кызыт „Й ӱлэдӱр“ колхоТугэ гынат, тидын дэн
зыштат пэҥгыдын вуйла пырльа еитыдымашыжэ чытымэ олмэш, шукыжым мӧҥ- тыдымэ шуко. Йал'1 совэт
гыштыжӧ ила. 6 0 тэҥгэ вуйлатыш э Таланцэв ышкэ
колхоз океам шалатэн. Кол- паш аж ы мкӱлэш еэмын пэрхоз-вакшыштэ
кулакым эстроитлэн огыл, шукыжым
ороллан кучэн.
кабинэт гыч вуйлатэн ито
Лэбэдэв ышкэ политик га. Икийаш шурно погыш инчымашыкым нӧлталаш маштэ шэҥгэлнэ шӱдырнэн
ок тыршэ. Кокымышо ви- толын. Йужо колхоз - влак
чийашлыкыштэ мэмнан мо- йытыным жапшылан кӱры н
гай задачэ-влак манын йод- ш уктэн огытыл. Ы шкэт
мылан, Лэбэдэв ыш калаеэ. озанлыкан влак кызыт гына
—
Лэбэдэв паш а ыштэнйытыным кӱрыт. Окса чукэртэш , но тудо пашам ок мырымо план квартал гыч
ыштэ, — манын погыныма- кварталыш кӱрлын толэш.
шыш толш о влак калаеыш т. Кумышо квартал финплан

пумо планым ышкэт озанлыкан-влак тымартэнат тэ
мэн Огытыл. Йатыр вэрэ
кулак саботаж шарлэн шогэн, но йал совэт пэҥгыдэ
отпорым пуэн огыл. Соци
алист таҥасымаш кӱлэш
еэмын организатлымэ огыл.
Йал совэт Руйа-сола йал
совэт дэн формальнэ гына
таҥаса, договорым огыт
тэргэ
Вольык ончымо паша пэш
начар. Йал совэт вольык
ончымо да шукэмдымэ нэр
гэн куго гына рэзольуцым
луктын кийэн, а маееэ кок
лаштэ тидын нэргэн нимогай пашам ыштэн огыл. Вольык породо еайэмдышаш
вэрч кучэдалмаш укэ. Тэлылан вӱта йамдылымэ,
тудым шокшэмдымэ пашам
ик колхозыштат тӱҥалмэ
огыл. Силос
культуры м
жапыштыжэ погымо огыл.
Силос оптымо планым колхез-влак тэмаш огыт тыршэ.
„К ӱш нур“ колхозышто кызытат силос культур погыдэ шога. Вольык фэрмэвлак пашам сайын огыт ыштэ. Тэвэ „К ӱш нур“ колхо
зышто СТФ уло. Ты СТФ
шаланымашкэ шуын. 27 вуй
куго урлы к еӧена ильэ, 11
колэн. Сӧсна вӱташтэ лав
ра, еӧена-влакым пэш на
чар ончат. Имньэ - влакат
йатыр колхозлаштэ начар
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Рвэзэ Комунист

Ӧкров дэн Польаниным кӧ пала?

Майоров О н д р и й ы н
— Ит шойышт, — йочайылмэшыжэ шӱкшӧ йыда- влак тудлан ойлат.
лат ок шич... Н у йылмат,
— Мом?!.—шыдыжэ дэнэ
сыршэ пырысымат лыпландара... Тудын историйжэ кычкырмэ йӱкшым йэшарыщ.
—кок ӱмыраш.
Айда, Ондрий, альэ рвэ- г Йоча-влак 7 тэҥгэ оксам
зэ йэҥ улат, ит сырэ манын погэн пуэныт.
изи фактым ончыктэна...
М. Кугунур тӱҥалтыш
Футбол альэ маркэат укэ.
школ.
Майоров Ондрий гына ти—
Мэ ф и з к ху л ь т у р л а ндэ тунэмшэ - влакын окса
пижына!..
дэнэ логаржым мушкын ала
Футболым налына!..
мо?
Оксам погыза!..
Тыгэ вуйжым кок могыТунэмшэ-влакым ондалырыш кышкылдын, йаклака мыжлан Оршанкэ РОНО,
йылмыж дэнэ тунэмшэ-влак мэрым ыштэ!
ончылно кычкырэн.
Рэл.

аракам йӱын кийэн. Ышкэ
эргыжым чэркэш крэслыктэн.
Политик шотыштат Таланцэв пэш ш агал шинча.
Комисылан шуко йодышышто ваш мутым ыш пу.
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тэ ш уко вольыкым ш ӱш кыл пьгафэныт. Йал совэт
вуйлаты ш э Таланцэв тыгай
осал пашам жапыштыжэ
уж ы н огыл, пэҥгы дэ отпорым пуэн шогымаш укэ.
Йал совэт, школ нэргэнат пэш ш агал шона. Кубэр-сола школышто п у ситышын йамдылымэ огыл.
Туныктышо-влаклан август
тылызыштэ пашадарым пуэн огыл, а йал совэтыштэ
паш а ыштышэ влак налыныт.
Волокитат йал совэтыштэ ш арлэн шогэн. Крэсаньык-влакын жалобышт йал
(ювэтыштэ кок тылызэ да
монь ончыдэ кийэныт. Ш укэртэ огыл 40 жалобым ик
канаш тэ ончымо.
Комсомол организацэ вл а
кым мондэн, полышым пуэн огыл, а йал совэт кӧргыштӧ ш уко комсомолэц
уло.
Ӱ драмаш коклаш тэ нимогай паш а укэ. Йал совэт
члэнлан, прэзидиум члэнлан ик ӱдрамаш ат ок шого.
Ӱдрамашым нимогай па
ш аш огыт ш упш .
Йал совэт пэлэн сэкцийвлак формальнэ гыца организатлымэ улыт.
Т а л а н о в йолташ партий
дисципйинымат пудыртылын. К улак пайрам „тройц э“ годым кок кэчэ йал совэтыш кат толын огыл, чэркэ староста дэн ик вэрэш

И

ончалтыт. Тэвэ „Й ӱлэдӱр“
дэн „Ш эмэр марий“ колхо
зышто имньэ-влак ш укыжым начар улыт. Адак йатыр колхозышто обшо вӱда-влак укэ.
Колхозым озанлык чот
шым пэҥгыдэмдымэ паш аш тэ йал совэт кӱлэш
сэмын пижын огыл. {Йал
совэт вуйлатыш э Таланцэв
[колхозлашкэ коштэш гынат,
нимогай полышым пудэ эртэн гына’ кайа. Тэвэ „Кӱшн у р “ колхозышто дисцип
лин пэш луш кыдо. „Кӱшн у р “ колхозышто учот па
ш а чытыдымэ начар. Авансэ пуэдымаштэ чылӓлан ик
сэмын пуэдэныт. Колхоз
-собствэнысым шолыштыт.
Т ы колхозышто кулак влак ат озаланэныт. „Красный
пахарь “-колхозыш то кЫзытат йатыр кулак,
вакш
41рэндатыр влак улыт. Шошо жапыштэ Чапай лӱм
колхозыштат паш а пэш на
ч ар ильэ. 13 имньылан ик
орава вэлэ улмаш. Озанлык
политик-планым колхоз жалы ш ты ж э тэмэн толын огыл.
Йал совэт кӧргыштӧ клас
тушманын пашажэ ш арлэн
шогэн. Саботаж-влакат йа
тыр уло. „К ӱш нур“ колхоз
гы ч лукмо Савинов группо
К 0 Л Х 08 ЫМ тӱрлӧ сэмын ша^ ат аш тӧчэныт. К улак лиш энэц-влак рӓбининын вуйлатымэ почэш йумылдымашым организатлэныт, тыш-

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

ОСО пашам сай
шындыман

МАИОРОВЫН ИЫЛМЫЖЭ
„ШӰШКЭН « I
и

„Сайэмдышэ“
колхоз
(Йошкар - Ола р-н, Арбан
йал совэт) ӱй дэн шыл йамдылымэ планым 15 процэн
тэмэн.
Тэ, О кулов дэнП оланин—
ЗО прОцэн тэмэн у л ы вэлэ

ым рда палэ чай? Ода па- на да мом ‘шонашыжэ?—
Комсомол организацат тил э гын, каласэна: коктынат Польанин моктана.
дэ пашам раш пала. А си„1 м ай“ колхозышто илат.
Тудыжо тугэ э...
тыдымашым пытараш огэш
Колхозшо Оршанкэ район,
Ну, мо вара? Альэ
Ситыдымашым
ТЕуйал
йал _ совэтыштэ. колэн пытэн онал, ик ты- кучэдал.
Окуловш о „1 май“ колхоз- ;лызэ гыч тӱлэна. Кулак- пытараш кӱлэш .
ысо комсомол организацыш- ‘агитацым колтылэш. Океа
А ндрэйээ.
тэ комсорглан
шога, а планым кӱрлыт. Польанин
Польанинжэ—колхоз вуй* сотымлана.
латыш э. Нинэ финансэ п а . Тэвэ нуно! Палышда?
ш ам тупыш т дэнэ аклаш ! Финансэ пашам самотьок^ м а с т а р “ улыт.
(лан ӱш андарыш э влак. Ни^ — Да, 20 сэнтьабр. Тачэ | нэ, финплан тэмымэ пашам
Йошкар-ола Лэсорабфаккэчы лан Ш-шо
квартал чӱчалтыш ат огыт аклэ.Орфйнпланым на сто процэн- ! ш анкэ райкомол, тэвэ ком- ысэ комсомол организацэ
тов тэмаш кӱлэш ы льэ,— ! сорг—Окулов пашам кузэ Осоавиахим пашам ок вуйлатэ.
манэш Окулов.
1 „ы ш та“ .
И
Осоавиахим круж ок вуйлатышэ Янисимов нимогай
УРАКОВ, ТАРВАНЭ!
р — Налогым, страховкым,
Шонымыжым ш уктэн вэт, пашамат ок ыштэ. Ворошиловла лӱйэн моштышо 50
Укультсборым тӱлаш лан й э | Тидэ йалысэ ышкэт крэст йэҥым туныктэн лукш аш .
йан-влак Ш-шо квартыл
е г ы м кычкырэн кошташ мо?
фйнпланым 7 процэн гына Ик йэҥымат туныктымо
К ӱлэш гын, айда тӱлат!— тэмэныт.
огыл.
\
манын Оршанкэ р-н, М. ПуМоло пашат огэш кай.
Ураков, тарванэ! Планым
йал йалысэ йал уполномӧ- тэмаш кӱлэш .
Пашам сайын шындыман.
чэн Ураков кэчкыж* кошто.
Кирилов.
К.

шотым шинчэн гынат, кӱлэш мэрым ыштэн огыл.
Акт дэн налмэ годым ӱмбач
гына онЗэныт. Сандэнак ты
школ у тунэммэ ийым йамдылалтын ваш ыш лий.
Ы шкэ образцово чапшым
волтыш.
Вик каласаш кӱлэш . Роно вуйлатышэ Кудрьавцэв
Тошто - Торйал образцово
школым вэлэ огыл, моло
школ-влакымат ӱмбад вэлэ
онча, ситыдымашым тӧрлаташ ок полшо, тэргымаш
укэ. Тудо у тунэммэ ий
тӱҥалмэкэ^ындэ мыйын п а
шам укэ, тэк туныктат“—
манын кутырэн кошто.
Тошто-Торйал образцово
школын пашажым ^сайэмдыман. Школ пашаштэ ситыдымашым тӧрлаташ Роно
дэн райкомоллан практик
полшым пуэн шогыман.
Эр.

ек

Ситыдымашым
пытараш

Тошто-Торйал тӱҥалтыш
школ (Торйал р-н) образ
цово школлан шотлалтэш.
Кӧргышкыжэ пурэн ончалат гын, вымогай образэцымат от уж.
Тунэмшэ-влаклан шокшо
кочкыш
организатлымэ
огыл. Школ окна-влакым пу
дыртыл пӹтарэныт, мардэж
коштэш. Санданак йочавлак мыжэрым чийэн тунэм
шинчат. Тэлэ жаплан пуым ик комльамат йамдылы*
мэ огыл. Ш кол пӧрт лавран,
луклаш тэ эҥрэмыш водо
налын пытэн,
Ш кол вуйлатышэ комсомолэц Щ ивцэв Я. И. об
разцово школ »эрч ок кучэдал. Тудо у тунэммэ ий
лан йамдылалтмэ жапыштэ
Торйал сэлаш кошгын, адак
мӧҥгыштыжэ илэн, жапым
йара эртарыш. А РОНО вуйлатышэ Кудрьавцэв
ты

от

Сталин дэн Ф рунзэ лӱм
колхоз влак (Оршанкэ р н)
Ш-шо квартал окса планым
20 августлан 40 процэн вэлэ тэмэныт—тидэ намыс.
План тэмаш чыла условий
уло. Пашашкэ кӱлы нак пи
жын, планым тидэ кэчылаш так тэмыман.
Иалкор.

20
сэнтьабрлан
Ш-шофинансэ паш аш тэ ышкэквартал фйнпланым
ЮО ны ш ты н' вийыштым, тӱсцроцэн тэмаш—манын мэм- ыштым огыт ончыкто. Тэвэ
ран ончылан ВКП(б) обком „Калинин“ лӱм колхозысо
бойэвой задачым шындыш. тӱҥ алты ш Ӓомсомол оргаТидэ пашам чэслын ш ук- низацысэ комсорг—Моча
таш кӱлэш ыльэ. Тэвэ Ор- лов И. И.: — Комсойолэцш анкэрайоны со П уйал йал влакым чыла паш аш кыжак
совэт 20 сэнтьабрлан фин кузэ колтэм—вэлэ манэш.
планым пыкш эрак 36 процМочалов йолташ кушто
ан утларак
гына тэмэн. тэмдан комсомол тӱсда?
Тидэ шотышто зайомлан ок- Финплан тэмым» пашаштэ
са тӱлымаш эн начарын полш аш да кӱлэш . Тыгакак
кайа. И ал .совэт кӧргыштӧ й а л с о в э т в у й л а т ы ш э Ш аА процэн вэлэ погымо. , | балин самотьоклан ӱшаТыштэ комсомолат п э ҥ - . нэн, кабинэтыш тэ шинчыгы дэ мутым куча. Т угэ ман огыл.Массэ коклаш лэкгынат, комсомолэц - влак ман.
Иӓлкор.
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40 процэн—намыс

би

КУШТО КОМСОМОЛ ТӰСДА?

ШКОЛ ПАШАМ УМБАЧЫН
ОНЧЫМАН ОГЫЛ

й

ФИНАНСЭ ФРОНТ ГЫЧ

Н агай эв Йош карОла гы ч п р и к а зы м
гы н а в о зэ н кийэц
Партий- эрыктышэ комис
ончылно Нагайэв йолташ.
Тудым ВКП(б) Обком К уж
марийч йалпом пэҥг ыдэмдаш вуйлатыш ылан колтэн.
Тӱгэ гынат, Нагайэв йолташ сэльпо пашам пэҥгыдэмдаш, совэт сатулымашым кумдан ш араш тыршэн огыл. Сэльпо паша
шаланымашкэ шуын. Сэльпон оборот срэдствыжэ ик
кумырат укэ. Кокымышо
кварталыш тэ
сатусавыртыш план кӱрлын. Кумышо
квартыл сатусавыртыш план нимолан йӧрды
мын тэмэш. Пай окса погымо план улыжат , 0,01
проц. гына тэмын, 24 тэҥгэ вэлэ пурэн. Шурно погымо кампаньылан нимогай
сату кондымо огыл. Мэж,
муно, ӱй заготовко планат
пэш эркын тэмэш. Дэбитор
задолжэнность пэпг ш уко
уло, растратэ лийэдэн но
тидэ окса кызытат ала куш то. Частнэ йэҥ - влак дэч
1401 тэҥгэ погаш уло.
Магазинлӓштэ
нимогай
/

I

порӓдкэ укэ. Лавра, пурак
кэвыт тич. Сату кузэ лийын
тугэ почаҥытТ Прикащ иквлак пашам пэш начар ыштат. Тэвэ /главный магазиным налаш гын йӧршын
ӧрат, пурымэтат огэш шу.
лӱпэр-сола отдэлэньыштэ
орава мӓзь ложаш дэн пы
рльа щинча, чыла вэрэ л а 
вра, а прикащ ик йӱын гына кийа. Лай-сола отдэлэньыштэ прикаш ик Рӓбинин кэчыштэ кок ш агат
гына пашам ышта, вара
йӱын коштэш. Прикащиквлакын пашаштым* огыт
тэргэ. „Мый кӱштэм, но
нуно илышыш ӧгыт пурто“
—манэш Нагайэв. Адак кэвытлаштэ йатыр кайдымэ
сату уло. Ындэ иктаж 5 ий
лийэш шуко тӱжэмаш тӱрлӧ книшка влак почаҥын
кийылтыт.
Туныктышо-влакым коккум тылызэ да монь нормым огыт пу. Туныктышовлаклан
нимогай
сатум
огыт пу.
Сату налшэ влаклан „ олталымашат лийэдэн. Йужо
прикащ ик сату налшэ-влаклан сатум ш агал висэн пуат, сдачым йоҥгылыш пуэдат (лӱпэр-сола).
Сэльпо вуйлатышэ Нагайэв Йошкар-Ола гыч вуй
латэн шогэн. И йуль тылызыштэ 2 кэчэ нарэ вэлэ
сэльпошто пашам ыштэн,
а моло кэчыжым Йошкар-

Олаштэ илэн, тӱжэчын тэлэграмым гына колтылын.
Нагайэв ышкэ политик
шинчыман 1ым нӧлталаш ок
тыршэ.
— СССР - ыштэ кунар
кл ас—манын комисэ йодо.
— Ик клас, социалистичэский,—манэш Нагайэв.
— Торгайымаштэ мо эн
тӱҥ?
— Ом палэ.
Тылэч моло йодышланат
ваш мутым пуэн ыш кэрт./

Н и к и тй н й о л т а ш лан ы ш кэ т у н э т в и а ш ы т ы м нӧл талм ан
Никитин Сэмон Ш ӱргӧмал школышто т у ныктышылан шога. Тудо тэний у
тунэммэ I ийлан образцово
йамдылалтэ. Тидлан прэмийым 150 тэҥгэм пуышт.
Никитинын ситыдымашыжат уло. Тудо ышкэ поли
тик шинчымашыжым нӧлталаш ок тыршэ, политикым пэш ш агал шинча. Ик
школ дэнаток таҥасэ. Пионьэр пашам мондэн, шко
лышто пионьэр отрӓд укэ.
Партий эрыктышэ комисэ чыла тэргэн налын, Эшполдинам сочувствуйуш ыш
вончыштараш, Таланцэвым
партий гыч лукташ , Нагайэвым, Лэбэдэвымда Н ики
тиным партийэш ак кодаш
манын иунчальэ.
К С. Малышэв.
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Рвэзэ Комунист

ЛИТЭРА ТУР ФРОНТ ГЫЧ

„А МЫЙ, ЛУДНЭМАК”

М ы ланна м а ста р л ы к

МУРАЛТЭМ МЫЙ
ЙЫВЫРТЭН“
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манын йывыртэн мурымыжым кажнэ тунэмшэ ш э
мэр мэрий рвэзэ шынча.
Йыван Кырльан почэламут-влакыштыжэ
ожнысо
НЭЛЭ ИЛЫШ дэнэ кызытсэ
Творчэствэ матэриальнэ ба еоциализмыш пурымо жазис дэчын поена ик ошкы- пым ончыктымаш тӱ ҥ вэлымат ончык ыштэн ок рым налын шога.
кэрт. А мэмнан тидэ шо„Эй, шӱшкалтэ, эй изай,т—
тышто чыла уло. Паша
Имньэ пӱеӧ, корно еай.
Сапым кучо чотырак,
планым ш уктэн толмаш
Инжэ пуро тэр йӱмак.
(творчэствак лийэш ) дэнэ
Тошто корно курымэш
поэтын возымаш пашажым
Мушкылт кайжэ в ӱ д почэш.
нигузэат ойраш ок лий, ТиКоЙЫй кийшэ корно дэн
Кучо еапын в е к ч ы м э н ,
дэ мэмнан куш ш о культуМыйын толмо корно дэн
рын колэктивизи койшыОжно коштын руш тӧра;
жым ончыкта.
Йорлым лупшыж дэн кырэн
Социалист культур ыштыТошто парымым погэн".
мэ годым колэктивизм инди„Корнышто“ почэламутвидуальностьлан куш каш ш оЙ ыванКы рльан уло сбор
чот полша. Л ачак социализм никланжэ характэран улэш.
эпохышто гына индивиду Ш агал мут дэнэ образно
альность ышкэнжын мош- сыЛнын шонымашым сайын
тымашыжым кэч мо шо- тӱж вакэ луктын пуымаш—
тыштат сайын ончыктэн Йыван Кырльан лирикшым
кэртэш.
марий совэт поэзийыштэ
кӱш
кӧ шында.
Иван Кырльа марий со
„Шошым“ почэламутшым
вэт поэзийыштэ „Рэвольутеын нӱкш ӧ дэнэ муралтэм тыгэ тӱҥалэш :
„Пэш мӱндӱрчыншошым толын,
мый йывыртэн“ (1932 ий, Воштыл
пурышЗРпӧрт окнаш.
ГИХЛ) кнагаж дэнэ пэҥгыКэчэ йолжо толын шинчэ
дын шога. Тудо ныжылгэ
Кайык еэмын порт кашташ“.
(лир’ичэский) йӱкшӧ дэнэ Тыгэ СЫЛНЫН ВОЗЫМО почэилышыМл моштэн еӱрэтла. ламутшо Йыван Кырльан
Кнагам^лудын лэкмэкэ ик- йатыр. Сай дэнэ пырльа
тэ раш палэ: йорло шэмэр почэламутлаштэ экшык-вла
рвэзэ совэт влас дэнэ вол- кат еитышын улыт.
„Пэрвой март“ почэламутгыдо корнышко лэктын:
„Пэш □ычкэмыш еокыр йӱд гыч шым тыгэ тӱҥ алэш :
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Социалист лирикын бурж уаз лирик дэч тӱ ҥ ойртышыжо—автыр ышкэ шонымашыжэ коч илышым
пролэтариатый** мировозрэньэ дэнэ еӱрэтлэн пуымаш
'лийэш. Социалист лирикын
образэцлан руш поэт-влакын Майаковскийын „Това
рищ у
Нэтте“, „Сергею
Е сенину“,
Багрицйийы н
„Смерть пионерки“ да Н.
Дэмэнтьйэвын „Мать“ почэламут-влакыштым ончыкташ кӱлэш . Нинэ почэламут-влакыштэ
ончыктымо
лвтыр-влак
ышкэныштын
(суб'ективно) пэрэживаньыштым тӱж вал (объективно)
млыш паш а дэнэ уш эн
моштэныт. Садланак нунын
лирикыш т куго акан.
Ш уко марий поэт - влак
«оциалист лирикын буржуаз лирик дэчын ойртышыжым огыт палэ. Садланак
нунын лирик почэламутвлакӹш т альбомлык улыт.
Б у р ж у аз ^лирикы ш тэ тӱ ҥ
вэрым индивидуализм налын шога. Мэмиан дэнэ ин
дивидуализм лийын огэш
кэрт.
*
Совэт Ушэмыштэ пролэтар дэнэ шэмэр-влак ышкэныштын творчэствым коч
могай паш аш тат чот шарат.
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18-шэ сэнтьабр кэчын
лэкш э „Рвэзэ Комунист“
газэт мыйын возымо пашам
нэргэн X йолташын етатьйажым пэчэтлэн. X йолташ
мыйын „Мэ сэҥ эна“ лӱман
сборникым тэргэн нальэ.
Тидэ сборникын экшык-влакы ш ткм ончыктэн пуыш.
Чынжымак, тидэ сборникын
»кшыкшэ йатырак уло. Ышкэ шотыштвм тидэ сборникыш тэ сай почэламутшат
ситыш ынак уло. X йолташ
шотышто гын, ик „Эҥэж
вӧндо коклаш тэ“ гына чаллэ. Молыжо гын так сэбэ...
Тыгай шонымап}, нимоланат
огэш йӧрӧ, а возымаш гын
—йӧршэш тупэльа рэзультатыш конда. Мыйын шо
нымаштэ, X йолташ „пси
хология творчэства“ манмым ниманчат ок палэ. Вэт
автыр - влакым шугыньо
дэнж ак пэраш огэш лий.
Эн ондакак„Марий кнага“
почэламут
сай, X „рвэзэ поэт - пйсатьыл ш уко
лийэш , к уш кэш “ — манэш.
Чын, тидыжэ тыгакак. Но,
ал ьэм ари й кокл агы ч „Горь^
кий дэн Гидаш “ гайжэ,
тӧр
шогышыжӧ
лэктын
©гыл, укэак улыт.
„Лэнин и л а“, „М эсэҥэна“
(альэ мучашыжэ пурэногыл,
мутык), „Поктэн ш уын, эртэн кайэна,“
„Кэртына“,
„Социализм — к у гу вий“
(Бэзымэнский
сэмынрак),
„Марий ӱдрамаш “, „Сэрымаш “, „МолО дэн тӧр“,

,Х1У ий годсэк“, „Пӧрвый
май“ (мучашыжэ укэ), „Киндэ“, „Ш ыжэ пэш пойан“,
„Иамдылалтын шогыман“,
„Больш эвикла“, „Кок озан
кок тӱрльӧ“, „К луӧ“, „Озамбай“... Вара нинэ почэла
мут-влак плока улы т мо?
Пэлыжэ утла сай, шэмэр
шӱмыш логалшэ.
X йолташын экшык ончыктымыжлан мый таум
ыштэм. Тудо ончыклан эскэрымашым, шижын шогымашым пуа. Но мый ик-кок
экшыклан вэрчын уло сбӧрникым каргаш ынэм пу.
Т ӱҥ чотыгато сборник таза.
Эшэ тидымат каласыдэ
огэщ лий: сборникым мый
1931 ийыштаквозэнам ыльэ.
1934 ийыштэ пэчэтлалт лэктын гын, мый титакан улам
мо? Адак почэламутыштат
1927-28*29 ийлаш тэ возымо
улыт. Тугэ гынат, нунын
альэ значэньышт нӱшкэмын огыл. Нуно кӱлыт.
Мый йолташ критик-влак
дэч „Мэ сэҥэна“ сборникын сайжымат ончыкташ
йодам. Критикын кычал
муын пуымыж дэч поена
мэ маетар лийын она кэрт.
Мыланна маетар лийаш на
кӱлэш .
А маетар лийаш лан титак
ончыктымо гына огэп! еитэ
—еайжымат ончыкташ кӱ
лэш."Адак поэтшыланат еай
условийым пуыман. Сай пачэр, кнага, кочкыш йӧр-вар...
вэт тидыжэ мэмнан укэ. Ну,
пачэр мыйын улдалэш . Кнага гын, тӱвыт укэ... Йӧра
альэ изиш ак район рэдакцэ

Оршанкэ
районын
эн
к ультуран вэрж э-би б лопуа Маргиз кнага налаш тэкэ. Тидым ала кӧжат
йӧным ок ыштэ, йодат. гы  шинча. Но... пураш мойын
кычал коштшэтла йӧршэнат—ок пэлэштэ.
*
Мыйын шонымаштэ, пи- шак йомат.
Тэвэ
из
рвэзэ
урэм мучеатьыл-влак илышым еайэмдаш кӱлэш .
Облснаб ко йолжо дэнэ лаврам нӧгатылын, библиотэкым кычамэмнам йӧршэш мондэн.
Возашлан эн кӱлэш ыж э лынак кок йыр еавырныш.
—творчэствэ командировко' Тудо ик шонымашыжым
гынат,
укэ. Пйсатьыл Ушэм мы- ш уктынэжэ—кузэ
тачэ
аэроплан
дэнэ
толшо
йым гын, нигуш кат колтэн
о щ л . А ик вэрыштэ кийэн, „Рв. Ком“, газэтым лудаш .
— Тушто тачэ ала мо
мокаҥ пытэт вэт. Куго тэхугыч
возалтын?... Э-эх, каникым, индустрийым мый
нымэ
кэчын
кэч лудын
ужын омыл. А индустрийым
колтышаш.
Тачэ
еадыгак
изиш да уж аш кӱлэш . Укэ
нигуш
кат
огына
кай...
гын мо дэн кумылжо нӧлвывэскэ
талтэш. Я пйсатьыл дэн укэ.Библиотэкын
поЭтлан кумыл (моральнэ
— Куш ты рак гын?
полыш)—пэрвой паша.
Ш
уко кычал кошто. Кок
Тылэч поена — тунэммэ
ончыштшыжла,
шаша. Мэ ш агалрак тунэм- могырыш
ш э улына. Маркс - Лэнин- лавраш кузэ ш арлэн вочСталин туныктымым пэш мыжымат ыш шиж. Ӱчым
чот шинчашна кӱлэш . Ти- ыштэн игылтш ыла коракдыжым мый пэш шижынам, влак карат: пуйто нуно
ончыкыжо тунэмаш тӱҥа- лавраш камбочмым огыт
лам. Кызытат* тунэмдэ гаин- шинчэ:
— Ка-ак? икты ж э ыгатачымаш укэ.
лэш.
Тэвэ мый мом шонэм,
— Ка«ак?-вэсыжат кычйолташ-влак!
кыра.
М. М. Иванов.
Айдэмат
пэш еырыш.
Лавражым муш кэш да каГАЗЭТЫН < йа—тидыжэ нимат ' огыл, а
корак гын йӧршэшак игылтӱеыжымат от уж Фыт...
— Я-а, вот к ак ^ -к ӱ ш к ӧ
Йошкар-Ола райкомол пэлэныеэ тылзаш пропаган ончалын шыдыж дэнэ кычдист курсыш то газэтын тӱ- кыральэ: — Оршанкыштэ
всегда так малдыш..
еыжымат от уж.
Комдыко кӱшкӧ
ончыЙошкар-Ола райкомоллан
ты еитыдымашым тӧрлаты-. ш ыж ла шӧрын кайшэ куд
ман. Куреант-влакын чыла угылан пӧрт ӱмбалнэ пу
шинчашыжэ
тӱрлӧ комсомол газэт-влак! п а ҥ гав л ак
лийышт.
С. И. Iпэрныш. Тушто возымо:

сс
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Мыйым лукто Гое-Рабфак.
Олык гавьэ койын кийшэ
Корным почо пэш умбак“—
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„Кэн гын чонжо ок куанэ,
Тачеэ кэчым ужылдэн.
Шошым толшо кай ык ганьэ

Пэрвой мартын шокшыж дэн.
Шошым йӱдым еатэрлаштэ
Шӱшпык шамыч муралтат...“

Март шошо т ы р ы ш пура
гынат,
пэрвой *март го
дым шокшак ок лий. Март
тылзыштэ ш ӱш пык мурымым от кол. Ш ӱш пык огыл,
ш ырчыкш ат март пытышашэш ижэ толаш тӱҥалыт.
„Пэрвой март“ почэдамутыштак манэш:
„Тошто годео илышнажын
Кодын огыл тӱеыжат,
Ижык тынар илэна гын,
Ок лий тудын пушыжат..“

Тошто илышын тӱсыжӧ
кодын огыл манаш нигузэат
огэш лий. Тошто илышын
кодшыж дэнэ (мыланна йӧрдымӧ) дэнэ мэ вийан кучэдалына. Клас обшэствэ го
дым клае кучэдалмаш ок
пытэ, государстват пролэтар диктатур вийаҥдымэ
коч гына пыта. Йыван Кырльан тошто илышын тӱеыжат кодын огыл манмаш
клае кучэдалмашым шойыштымаш да клае тушманлан полгаым^аш вэлэ лийэш.
Умбакыжэ Йыван Кырльа
воза:
„Тошто годеым чот пунчалын
Комунизмыш пурышна.“—

Тидэ — автырын пролэтар
диктатур нэргэн нимо шынчӹдымыжым ончыкта. Мэ
еоциализмым ыштэна. Комунизм комунист обшэетвын вэе тош кажыш тыж э
улэш .
Мэ етатьа тӱҥалтыш ыш тэ индивидуализм дэнэ ин-

„Библиот ека"
— Тэвэ кушто ? Эсогыд
тудыжымат лоткалэн пудалэн шындэныт. Йол дэн»
локшинчаш толашэныт вид»
нэ.
Библиотэкыш „лывэ-лово“
мийэн пурыш . Йк Йытыра.
ӱдыр, ала ватэ ваштарэшыжэ лэктэ:
— Мо кӱлэш ?
— Мый... Мо... Библиотэкыш толынам... Лӱмэмат
уло... —толшо йэҥ ойла.
— Мо?
— Лӱмэм Шӧрын Йываныч...-нимом умылдэ тудлая
вапшутым пуа.
— Тачэ боблиотэкыште.
канымаш,—тудо ойла.
Мэмнанат
тугак... Как
угадали? А мый, веьотыкж
луднэмак...
— Могай газэтым?
— „Рвэзэ Комунистым“,,
йа „Молодой Ленинец“ йӧра.
— Тугай газэтым куш тӧ
ужынат? Тыш ок тол.
— Лэктэш.
Нымолан ӧрӧ да омеаш
мӱгакыржым йыгэн лэктыж
кайыш.
Чынак, тыгай еӱрэтак.
Канымэ кэчын газэт луда
ок
лий.^ Эрэ пэтырымэ»
Шӧрын Йыванжат туды
нэргэн РОНО дэн райкомоллан мийэн
кутырэн.
Садак...
Библиотэкым Ходырэва
вуйлата. Сай ӱдыр, пэ
шыман ончал колта. Паша
гын, нигунарат ок ыштэ
Канымэ кэчым тыгэ орга
низатлыман огыл. Шӧры
Йываныч гай пэш шуко
эртэн коштыт. В. Рэйн.
дивидуальность нэргэн кӱ
чыкын ойлышна. Мэмна
дэнэ индивидуализм—соци
ализм паша дэчын ӧрдыжыщтӧ, кугэш нэн шогымаш лийэш. Садлан вэрчын Совэт Ушэмыштэ индивидуализмлан вэр укэ..
„Ӱдырлан“ почэлам утш ы ^
налына:
„Мый вэрэштым кино лэнтыш—
Йыр-ваш кайыш лӱмэмат.
Кок ий модым мый киношто,
Кок ий модым чарныдэ.
Кӧ чыта гын мыйым ужын
Ончалдэ да воштылдэ.“

Йыван Кырльац тидэ почэламутыштыжо индивиду
ализм койыш чотак койэш.
Тидэ мом ончыкта? Авторын паша дэнэ
шолшо
илыш дэчын ойырлэн шогымыжо раш палэ. Тидлан
вэрчынак
„Рэвольутсыж
йӱкш ӧ дэнэ муралтэм мый
йывыртэн“ кнагаж дэч ва
ра ончык каймыжым ончыктышо почэламутшо лэктын огыл. „Рвэзэ Комунист**
газэтэш (78 №, 24 август)
лэкгаэ пытартыга почэламутгао („Толмо корно“) ик
вэрыгатэ тогакыгатмыжым.
ончыкта. Социализм паш а
дэчын ойырлэн шогышо по
эт—совэт поэзийыштэ пайдам пуэн ок кэрт. Тидэ шотым Йыван Кырльалан уш ыш налын, творчэски тупик,
гыч' лэкташ пижман.
„Р. К.*' бригадэ.
л

Отвэтств. рэдактыр
А. 3. РЭЧКИН.
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