Чыла эл пролэтау-влак, ушныза

!

вУИ нэчылон ик
коеа лзктзш

ЙАМДЫ ЛАЛТАШ АТ
ТӰҤ А Л Ы Н о г Ы Л
„ Л э н и н э ц “ колхозысо ) Политучобыш кунар йэҥ
комсомол организатыр Ф. I коштшашлык, тудымат ок
Плотников (Йешкар олар-н) шинчэ. Комсорглан тыгай
политик тунэммӧ паш алан •ситыдымаш ваштарэш чот
| кучэдалман. Тунэммэ ийнимо сэмынат йамдылалтын ! лан чыла шот дэнат йамдэ
огыл. Кнага, моло кӱл эш , лийман.
I
Микал.
ӱзгарат укэ.
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3
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Ик ивлан 7 я 20 —

ВЛКСМ Маробком дзн Йошкар-Ола Горком орган.

ОБЛАС ПАРТОРГАНИЗАЦЭ ЭРЫКТЫМАШ

ОБНОМ ОЛЫ СО ПАРТОРГАНИЗАЦЫ ЛАН МОЛЫЛАН
п р и м э р ы м о н ч ы н тэ н п а ш а м ы ш Ты м ан
Политик тунэммаштэ чот- партий радамыш куеармэ.
— Укэ, колыштмо огыл Бирьунова
кыдо
контроль укэ. Облас
Комсомол пашаштэ Орли
мьнын-Микин *йолташ ойЙэгор Йэгорович
МиТудо ВКП(б) члэныш к ан  мучко политшкол комплэк- ков йолташ чын болыпэла.
к и н —М арий Облас комсо
дидат. Нимогай пашам ыш- товайымаш кӱзэ кайымым вик улмыжым раш прак
— Комсомолэц-влак кок- тыдэ м ӧ ҥ г ы ш т Ӧ ила раш ок шинчэ.
молец влакын руководитьтик патпаштэ ончыктэн тоы лж э, ВЛКСМ Обком сэк лаш тэ кнага моштыдымаш
Нимогай пашам ок ыштэ
лэш. Комсомол организатОлаштэ
политучобо
тӱҥапытарымэ
чай?
гынат, жапшым кучылтын
рэтар, 8 -шэ октьабрыштэ
лын, гынат учебник ок еитэ. еийым пэҥгыдэмдымаштэ
эрыктымашым эртыш.
— Альэ начар тунэмш э ок мошто. Политикым наПропагандист курслаш тэ ӱлы л комсомол пэрвичный
чар шинча.
Микин йолташ 1906 ий- (улыт.
пашам
еай колдымо огыл. уш эмыш тэ, районлаштэ па
ыш тэ Сотниково йал (Горь
— Каганович парт ейэздшам молэмдымэ шотышто
— Рвэзэ-влакда арулы к
кий край, Пижанкэ р-н)
ыштэ мо нэргэн докладым Ты лэ^ поена тушко пэл ий практик паш а дэнэ шкэ
вэрч кузэ кучэдалыт?
етажан комсомолец-влакыыштэн,—комисэ йодэш.
йорло крэсаньык йэшэш
— Эл аралаш кузэ йаммат туныкташ
ойрэныт. вийан организатор улмышочын. 16 ийаш лиймэкы—
Вичийашлык
план
нэрдылалтыда?
Тидын дэнэ ВЛКСМ Обком жым ончыктэн шога.
гэн...
ж э илаш ыш кэ шотшо дэТугэ гынат Орликов йолТулэч моло йодышымат
нэ пэрнэн. Шочмо йал гыч— Молотовшо мо нэргэн? бӱрон пунчалмутш о пудыр- ташын пашаштыжэ еитыгэн.
— Тудат тугак... Куйбыш э лэктын, тӱрлӧ вэрэ п а  комисэ пуэдыш .
дымаш укэ манаш огэш
СВБ, ОДН пашам нимо- лий эн ончычак ышкэ по
шэват
вичийаш лык план
шам ыштэн коштын. Та— Ситыдымаш альэ уло,ньарат ок шинчэ. Альэ литик шинчымашыжым нанэргэн...
вым эрыктэн, пуым пӱчкэ- манэш Микин.
комсомолэц-влак коклаштэ чар нӧлтен шоген. райкомлтз
, — Мо тугай клае?..
дэн, чодраштэ пашам ышВара прэньыштэ ш уко
кнага моштыдымат улэдат. дэн горкомолыео титакым
— Каласэн ом кэрт.
тэн.
Бирьукова нэргэн эн он— Литминимум маршру- шинчэн
1924
ийыштэ комсомо-йолташ -влак куты ры ш т.
гынат, тунамак
чычак
марийжэ комунист тым еай ш уктэт?
лыш пурэн, массэ коклаш
ольык ончымо патӧрланышаш мэрым ыштытэ пашам ышташ т ӱ ҥ а ш а ш к э . К ӱ Л э ш еэмын он- М узуров кутырыш :
— Начар, — ольа Мит- мэ огыл. Тэвэ Ш эрнур райльэ.
чалтыш лийын огыл,-Мок- Ожно тудо паш аш тэ акти- рьуш кин.
комол
еекретар Фавстов
виеткэ ыльэ... Кызыт мӦҥкомсомолым
начар вуйлата,
Совпартшколым
тунэм рэцов И льа ойла.
— Могай литэратур кнагэштын.
тидын нэргэн ту#о шагал
пытармэкыжак, Микин йолгам
марш
рутыш
пуртымо?
Обкомолысо паш азэ-влак
Тудын нэргэн Рыкова,
шоналтэн.
таш Звэнига райкомолыш - Косарэв калаеымэ еэмын
Лудынат?
Эпина
молат кутырышт...
то АПО вуйлатыш ылан п а  эн ончычак ш кэ Г. Т. О.
Марий ӱдыр к&класэ п а
— Л и т м и н и м у м ы н рэш ам ыштыш. Вара Йош- значокым налаш тыршыман. К а зан ц эв
зультатш э могай, — адак шам альэ вийаҥдэн шуктыкар-ола ВЛКСМ
райком Тидэ шотышто альэ мармо огыл. Колхозласэ марий
Тульи? рвэзэ. Комсомол йодыт..
сэкрэтар лийын. ВЛКСМ к эат чылан налын огыт ул.
— .Алал. Тэргыме огыл... Ӱдыр-влакым ушэм пашаш
Обком
бӱро
члэнжылан Тидэ еитыдымашым кызы- тудым воспитатлэн. Изижэ
шупшмашым тыгай вэреш
годым
ш
уко
орланэн...
Политик тунэммашым чо- кодаш ок лий.
сайлалтын. Тулэч умбакы так ш укташ кӱлэш манын
Кызыт комунист. Марий драш тэ организатлымэ огж э адакат Звэнигэ райко- йолташ Гайэв калаеы ш .
ОбласСВБ
еовэтын инструк- ыл. Пропагандистат йамдымолын оэкрэтаржылан па
З в эр эв
тыржо.
Умбакыжэ
Байнов
(чодра
лмдэ шога.
шам ыштэн.
Вэра ваш тарэш —калыкзавод) Солодовников(ПЛТИ),
1925
ий гыч пионьэр па
М итрьушкинын задачы1929
ийыштэ Озаҥ рабСпэранский (рэдакцэ), молат ын уш эш кодшо тош тоидэй ж э—рвэзэ калыкым Маркс шам ышташ тӱҥ альэ. Кыфакыш тунэмаш
пурэн. кутырыш т.
дэнэ кучэдалмаш куго па -Лэнин тэорий дэнэ воспи- зытат ВЛКСМ Обкомышто
Озаҥ госунивэрситэтыш тэ
ша.
татлэн куштымаш. Тидым пионьер руководитьыллан
Чыланат еитыдымаш дэВЛКСМ колэктив сэкрэтарпашам ышта.
Пашатп
кӱлын
пижат
гын,
партий йодэш.
нэ
пырльа
Микин
йолташын
л ан сайлалтэш.
ыштэн
ш
укташ
лийэш.
Йоча-влак коклаштэ ин1931' ийыш тэ тунэм тол- пэҥгы дэ большэвик улмыБурнов
тэрнациональнэ
паша кӱРайонлаш
тэ
у
пропаган
мэҥгыжэ Звэнигэ ВКП(б) жым, вуйлатэн моштымылэш
-вэрым
налын
ок шого.
дист
укэ,
нуным
пашаш
жым
ончыктышт.
1932
ийыштэ
Бурков
йолрайкомын оргмассэ вуйлаФЗД-школысо урокым альэ
пижыктымэ
огыл.
Массэ
таш
партийыш
пурэн.
Кытышылан ш ога. 1933 ий
Тунамак:
паш а начар дэнэ, ^тошто зыт Обкомол еэкретарын маркэнат пионьэр органисэнтьабр тылзэ гыч ВКП(б)
лончылымо
— Микин
йол^ашым карт-влак кумалтышым йу- учот паш а дэнэ полышкад- зацылаштэ
Обкомыш паш а ыш таш на- эрыктымашым эртыш ылан
огыл. Тыжэчат палэ, рвэжо
верэ
кызытат
ыштыл
шыжэ
улэш.
ЛыЛТЭШ.
шотлаш,манын комисэ кийат.
Учот паш ай начар ышта. зэ мопровэц-влак дэнэ па
1934 ий 4-шэ йанварыш - увэртарыш .
СВБ члэн-влак эрэ изэ— Кунар „мертвый д у ш “ ш а ок ышталт.
тэ ВЛКСМ Обкомын Пэрмыт. Ч лэн взнӧсым огыт уло?
Обкомолысо пионьэр орвой сэкрэтарж ылан Микин А ф а н а сьэв
тӱлӧ.
ганизатыр
„Иамдэ лий“
— Кунарэ?.. Ала...—ӧрын
йолташым обком бӱро пэҥгазэтлан
ок
полшо.
„ПиоП
аш
аш
кэ
чыла
комсомол
вашмутым пуа.
Афанасьэв ВЛКСМ Обкогыдэмдыш.
ньер
й
у
к
м
журналын
паорганизацэ-влакым
мобилиТыгэ Йэгор Йэгорович мын чодра дэн сплав ин- затлэн, вэра ваш тарэш куТудо адак Обкомолысо шажым ок шинче.
партий да комсомол пашам етруктыржо. Пашам Морко, чэдалмашым да маееэ ум- комсорг. Комсомолэц-влакЗвэрев йолташ ышкэ по
Звэнигэ, Йошкар-Ола райоыш тэн толын.
ым паш аш кэ мобилизоват- литик
шинчымашыжым
ландарымэ
пашам
кӱлэш
лэн шогэн огыл. Ушэм кор- нӧлталшаш вэрч тыршэн
Кызыт тудыП вуйлатымэ нлаштэ ышта.
вэрыш шындыман.
го паш а ш улен.
Чодраштэ пашазэ каныш
дэнэ марий комсомол орга
огыл.
...Тидый
дэнэ
партий
начар эрыктымаш вэе кэчы ш —
низации ш уко ончык кайы- оргаиизатлымаштэ
Б у р к о в—агроном. Тыгай
Комисэ йодэш:
кучэдалэш .
машыжэ уло.
Э-шэ октьабрыш ку еар ал- учот пашаште шинчэн,шин— ЦИК альэ СНК куго?
чымашыжым волтэн кэрМикин йолташ ышкэат
Пашам ик
районышто тэш...
— Совнаркомжо—законотэш. Обкомолат тудым павэрласэ комсомол органи- вэлэ ышта, вэе районыео
датьылне
орган, ЦИК-шэ—
шаште кучылтын ок моШто.
зацылаш лэктын, полышым илышым ок шинчэ. Тэвэ С . М итрьуш нин
исполньайущий,
- манын
Бурковлан кӱлэш уелопуэда. Тӱҥалты ш комсо Моркыш мийэнат тошкалын
Митрьушжин
йолташ
1926
вийым ыштэн, тудым аг Звэрэв ойлыштэш.
мол
организацэ - влаклан огыл.
ий гыч комсомол пашам роном паш аш так моштэн
конкрэтнэ вуйлатымашым
Тыгэ Обкомолысо комуПолитик
шинчымашы- ышташ тӱҥалын. ВКП(б) ку^ы лтат гын—еай епэципуымаш лийын. Кажнэ пое
ниет-влак
эрыктымашым
на организацын илышы- жым нӧлташ тыршэн огыл. чл»иыш 1931 ийышт» пур алнет лийын кэртэш.
тымо
эртышт.
Чодраштэ кунар ком
жым лончылалтэш. ВЛКСМ
Обкомолысо
тӱҥалтыш
1982 ий гы ч ВЛКСМ обко- Орликов
Обком бӱрош ӱжыктэн рай- сомол организацэ уло?—
партий да комсомол орга*
мышто Маркс Лэнин воспикомол сэкрэтар-влакын от- йодмаш пуалтэ.
таньэ инетрӱктырлан па ВЛКСМ Обкомын еэкрэтар- низацэ влаклан пашам еачотыштым колыштмо.
— ОЖ шинчэ
шам ышта. Тугэ гынат пар- жылан 1932 ий гыч пашам йын, примэрнэ ыштыман.
—
Маркс-Лэнин
воспи*
Тыгэ
партийын
кӱштытийын ӱш анэн шогалтымэ ышта.
таньэ дэн колыштмо?'Паль1926
ийыштэ комсомо-Тидлан чыла йӧн уло. Тиеитыдымашын
кин йолташ вашмутым ву- мыжым начар ш уктэн то- пашажым
лыш пурэн. 1929 ийыштэ дым партий йодэш.
ш уктэн толэш.
лын.
ча.
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УТО КИНДЫМ КУГЫЖАНЫШЛАН УЖАЛЭНА
АВТОМАШИНЫМ Н А Л Ы Т
? ШУРНО ПАЙРЭМ

КУГЫ Ж АН Ы Ш ЛАН
КИНДЫ М УЖ АЛЭНА

Тачэ толшо шурно кэчэ
| — Мэ уто киндым ужа- лык. Кызыт „Элнэт“ колхоз
*
*
Чот йоҥгалтш э еай м уран. 'л эн , автомашиным налына. (Морко р-н, Карамас ^йал
*
Йошкар-Ола „Карл Мар- Нӧлталалтын идым пэчэ
«Мланна тудо пэш кӱлэш ,— еовэт) 40 тон уТо киндышк е “ колхоз кугыжаны ш лан Каван кап дэн пэш п ой ан ., манэш „Элнэт
колхозысо тым кугыжаныш лан ужакомсорг Сэмьонов йолташ. лыш . Оксаж дэй'Э автомакиндым уж алаш фондым Тидэ шурно у мыландын,
. — Налашак 'к ӱ л э ш -С э - шиным налаш
зайавкым
ыш тыш . Туш ко 3 цэнтньэ- \ Коцхозаҥщэ у йалнан. V
мьонов
йолташын
мутшым
ыштышт.
Ожно
шэмэр
крэрым ойрымо.
№ —20. | К олйш т эреэ
тошкэмэ* *
I
дым— колхоз вуйлатыш э Войков еаньык имньэ дэнэ пыкшэ
Ильа йолташ пэҥгыдэмда. коштын гын, ындэ 'авто
*
|М у т пуалтын машинлан.
— Автомашин кӱлэш ак, дэнэ пашам ышташ, кӱлэш
Морко. „Й ӱлэнур“ кол-\Й ого, ^ого туто шурно,
а ш офэрлан комсомолэцым пашаш кудалыш таш тӱҥ ахоз 2 цэнтньэрым Ш олэҥ- | Элэватыр—эл кылат...
тунэмаш колтэна,—манын лыт. ..Элнэт“ колхоз киндэ
гэрыш
намийэн ужалы ш . Каяшэ щурно пырчэ вулно, колхозник - влакат пэҥгы- ужалымэ пашаштэ район
„Тӱҥ алты ш “ колхоз(Кужмарий йал совет, Оршанкэ Оксаж дэнэ ш иамэ м а ш и Л “ КУЗЭ мУРа- к о л ат !Ь
дын ӱш анэн кутырат.
лан ончыл колхозлан шот
Иал.Пичкэмыш
шыжэйӱдым
р-н) 2 тон уто киндым ку- нам налыт.
Колхоз ой—пэҥгыдэ ой. лалтэш.
М. И.
Мардэж ш ӱш кэн кайа эртэн. Комсомол мут гауктышаш*
гыжаныш лан уж ала. Тылэч
М. Ивайк.
*
*
Тэвэ ш ӱкш ӧ кудо вуйжым
поена комсомолэц - влак 1
*
„У илыш“ колхозат пар- Кодыш „шолт-шолт“ пэралцэвтньэрым уж алаш лийы ч,
„Т ӱҥ алты ш “ колхоз ӱто эҥгэ пуымо •планым
50
Йал мучаш тэ пӧрт окнаштэ
к и н д ы м кугы жаныш лан
| Т ул чӱчкэн чӱчкэн волга,
уж алаш „У п а су “ колхозым процэн тэмэн.
Кугыжанышлан
киндэ жат ончылно улыт. СоцтаПотапов Н. С. | Тидэ Фролын пӧ^т гутлаш тэ
ӱж эш .
Парпон игэ.
пуымо паша гайак парэҥ- ҥае шарымаштэ инсиатыр
Пэрвой вэлэ тул шолга.
гэ пуымо планым жапыш- лийын шогат. Й эф ииов
(Колыш талза мо тыганьэ
тыжэ тэмымашзт бойэвой Сэмон дэн Данилов йол~ [Муро чотын шэргылтэш.
Тумйу - Мучаш
йалпо еэ комсомолэц-вла^
уто Фролна лийын йӱшӧ ганьэ паш а улэш . Тидым кол- таш-влак колхозым органи(Торйал р-н) 5 й ал ео вэ- киндыштым ик килограм- Пӧрт покшэлнэ шогылтэш. хозлаеэ кажнэ тӱҥалтыш зационо шотышто пэҥгыкомсомол организацэ, ком- дэмдаш мутым
пуэныт
тыш саТум намийэн шога. мымат пуэн огытыл. Моло А рӓка дэн руш ты н огыл
Уто киндым кугыжаныш колхозник-влак коклаш тат й ал так айык вуйжо дэн сомо нэц-влӓклан раш палэн ыльэ. Ойльшыштым ш уктэн шогат. Йэфимов С.—
лан пумаш пашам огэш умландармаш пӓшам огыт Тудо налын киндым тодыл шогыман.
комсорг.Колхозышто „У дар
Тэвэ
Морко
район,
Сэмиаклэ. 5 октьабырлан тидэ-ы ш тэ. Райкомол тӱҥ алты ш М ура мурым йэшыж дэн.
вич йал-еввэт коклагыч у л ы - 1комсомол организацэ - вла- *__
ва Му ралтэ сайЫН Сола йал еовэт „Бригадир“ ник“ лӱман пырдыж газэколхозысо тӱҥалтыш ком тым организатлэн. Кызыт
жат 48 килограм вэлэ нал-1 кым лушкыдын вуйлата.
^ӱдырэм еовалтэ чот ‘
мэ. Йалпо вуйлаты ш э Б о -1 Адак тудымат калаеыдэ ^щ ты м эм лан холын еайын сомол организацэ тидым тидэ газэт комсомол вий
раш палэн, практик шо- дэнэ луктылтэш . „Газэтгатырьов ' „Йал-совэт да|ОК лии, йалпо-влакын кин- Щӱдӧ кумло шурно пут.
кугын
полмоло актив-влак тидэ па* •дэ уж алыш э
колхозник- | | ад ӱмбакэ йодышт ом кай тышто шуктэн. Колхозыш- пашаштэ
ш
ыш
“—маныт
комсомолэцто
чылажэ
11
га
парэҥгым
ш аш тэ огыт полшо гын, «влаклан йорышо еату ж о , 0 ита Шу К0 коштынам
щындымэ ыльэ.
^ па влак. Моло, колхозысо ком
------- Т
—я„-----МЫй ы ш кэты нм ом ыштэн *укэ. Ш укэртэ огыл Тум’
п ;
сомол организацыланат ты--------“
..........-=
*
------—
йу-М
учаш
йалпога
140
кг.
>7
?.
илыш,
илыш
пэш
еаи
рэнтым
план
почэш
7
кэ
"
кэртам"—манын ӱетэл кок йу-Мучӓш йалпога 140 ~кг.’^ ы^
гак
ыштыман.
И. М.
толы
ны
льэ,
Бога•Мыи
колхозник
вэт
улам!
[чыштэ
луктын
пытарап
кырасин
толын
ыльэ,
Б
о
га
-;
колхозник
вэт
улам.
«чыштэ
луктын
пытараш
лаш тыжэ кычкырэн шин
клт Фигапт
.0 ГПплтт-оттоь»
тттгг* кырасиным
,«тп„л^гтгг,г \ Вот
тыганьэ
Фрол-влак ттттт_
ш у- *___
1кӱлэш____
ы льэ.ттПашаштэ еоц
тырьов тыдэ
ча.
*
N
1Ч.ТП *■________ ______ _ ___
'
,
кьш [таҥасым кумдан шарымэ
Тидэ вич йал-еовэт кӧр- учрэж дэньылаш * пуэдэн ?.ф .
моло к ӱлэш еа-}
пэш ак куайэн,
^дэнэ 6 Кэчыштэ луктын
гыштӦ актив йатыр уло. пытарэн,
пмньылан вӱта йамдытумат тыгак ыштылын.,
|П 1урно кэчым мокталталын пытарымэ. ч
Кок тӱҥ алты ш комсомол
лымаштэ „У еурт“ колхоз^.
П. В. Алипов. I
__м?Ралтэн~"_ I Парэҥгэлукмококла гы- УМорко р-н) вараш кодэш:
организацэ,
школ паша-Киндэ планым тэмэн то-!
йэш-влак йатыр улыт. Но Топипяи иипгим бямпипят !
,
лын, {чак, эн саЙ парэҥгым ои-Г.Имньэ-влак чара. верыштэ,
Йал-совэт дэн йалпо тидэ ТЭЯЫЙЗЙ КурГЬ!IV* ДОМДЫШ ) у даш Шу р НЫМ йамдылэн. | рэи^кугыжань^шлан пуымо. кумда кавай ӱм алн эш огат.
актив-влакым уто киндым _ „Ушэмнур» комун (Тор- Кочкына м ^ о ш л ь э д ы м
!
в‘н° 1 , Г ™ Р
1 е ӱ и м п э л в н а р а ш ышрэҥгэ пуыш аш ыльэ гын тымэ да хугак шинча.
кугы ж аны ш лан <пумо па- иал р-н) вольыкланкургы м Т урвым вэлэ пӱралтэн
. .. у у
| дд еэнтьабрыштак туры е- Колхоз вуйлатышэ Якпаш аш уш эн ок шого. Умлан- еи ты ш ы н й ам д ы лш аш й эрч
тров имньэ вӱтам ыштэн
дармаш паш а йӧршӧш ок вийан кучэдалэш . Кызыт Луш ко, иукло шурно кэчэ тулыш.
5 выньэм силосЫм оптэн. Ьронзо ганьэ шурно дэн. | Колхоз пашаштэ комео- ш укташ огэшат шоналтэ.
ыш талт.
^
„Волгыдо“ дэн „Комунар“ Ядак лыш таш-влакым по- лолхознажэ л и и ы н тач э - I молэц-влакын тӱеыштымат Комсомолэц-влакат тидым
колхоз пэлэн улш о тӱҥал- гэн, выньыкым ыш тыл еа- ^ у го крэпы е—киндэ дэн. 'ончы кты дэ о гэш л ь й . Нуно тӧрлатышаш вэрч огыт тырС. Эчу.
М. Ф эдьай.
колхозын чыла пашашты- шэ.
тыш комсомол организацы- калымэ.
Ипат Йывин.
Торйал. „Бойэц“ колхоз,
кугы ж аны ш лан к и н д ы м
уж алаш 15 цэнтньэрым ойырэн. Тылэч поена колхоз
ударник - влак Иэгошин
С. В., Иэгошин И .Д , Иэгошин А. П., молат 48 килограм гыч ужалант лийыч.
Мих. Иванов.

Кугыжанышлан 102 цэнтньЭр эн
еайпарэҥгымпуыш т
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Пэлэ вӱта вэлэ

И

Вуйдыио вуйлатышэ
Хым... мом ыштет?
Адакат жижка*) пуч гыч
ш эҥ гэкэ йогаш тӱҥалы н.
Смолат арам йога. Бочко
укэ. Смолам кэч ку ш йоктарэ,—манын
Э лы кЭ ҥ эр
лэсохим артэль
„Пӱнчӧ“
участкы сэ прошкввый заводын етарш э мастэржэ Иаковлэв Игнатий шыдэшкэн ойла.
— Йк подым шындат гын,
ж иж каж э огэш його ыльэ
да!—пу пӱчкэдыш э кокла
гыч ик паш азэ
йӱклана.
—л Вэт план почэш подым полный оборудоватлвн
ш укты ш аш ыльэ Йаковлэв
Й. пэлэш та.
— Укэ, мэмнан „Пӱнчӧ“
артэльыш тэ Свинин „еви*
н ь я “ гай! Тудо вуйлаты ш э
огыл, а „ш льапэ“!
— Производствышко нэр
жым чыкэн ончымашыжэ
укэ!.. Свинин кансэльарыштэ гына шынча. Пашавэ
илышым, производствышто
улш о еитыдымашым огэш
палэ. Каласэт — молчать!—
кы чкы ралэш —тыгэ Элык-

Эҥэрысэ „П ӱнчӧ^ӱм ан лэеохим артэльыш тэ ыштышэ
паш азэ влак артэль вуйлатыш э Свининым нийалыт
вэлэ вурсаТ. '
— Комака ынжэ йӱкш ӧ,
пуым еайрак олташ кӱлэш ,
—Йаковлэв моло пашазэвлакым туныкта.
— Комакаш йол вурГынам олташ мо? Пу укэ-е.
Пуым кэҥэжымак йамдылаш кӱлэш ыльыс,—маныт
пашазэ-влак.
— Пу ок еитэ манын, мый
Свининлан ийуль тылзыш
так калаеэнам. Пу укэм тудо
раш пала. Но тидэ пашаш
кызытат пижын огыл, Йаковлэв пашазэ •влаклан ваш
мутым пӱаЛ
— Вэт палэ. Олташ пу
огэш лий гын, паш а ча
раклалтэш . 1 Производство
план огэш тэмалт, а тидыжэ кугыжаныш ончылно
куго прэступлэньэ лийэш,
пашазэ-влак маныт.
Тыжэч раш койэш: прошково заводышто вуйдымо
паша озалана.
Тидлан Свинин вӱр гай
*) Спиртлык.тыжэчын паритлалтчэвэргэн, нэржым еӧенала
мэк спирт лийэш.

кагыртылэш чай, Свинин,
тый кансэльарыш тэт „пиктэн“ кийэт, а производство
улш о пашам йӧршын от
уж . План почэш ик подым
шындаш кӱлэш ыльэ, 8 си
лос бочкым ыштышаш ыльэ.
Тачат ыштымэ огыл. Кызыт смола опташ вэр укэ,
еадлан таш лэн йога. Спирт
—пэш ш эргэ акан. ТудыН
лэктыш ыжэ вэрч кучэдалшаш паш а—ик бойэвой задачэ улэш . А тыштэ з^пае
под укэ дэнак епиртлык
так арам йомэш. Йога.

Ш уршат, кармат
нултат оа томаша
— Кхы!.. Пашазэ-влаклан
илаш ыш т пӧрт еай—манын
Свинин кокыра. Прошковый
заводышкыжак мийэн от
ончо гын, Свинин пий ^гай
пыльгыжмыж дэнэ ала кэмат онтала. А заводыш мийэтат, чылтак вэе тӱеым
ужат.
— У\-у-у... Тачана, тэвэ
кармэ-влак киндэ шултышэтым еакалтэн кайат! Поктыл!
— Мом поктылат? Вийгӓк
кӱмыжьтшкэт йогат.
Вот
вара шӱрым коч.
— Иу, кочкын тэмалтэш,

ноймо ӱмбач газэтым лудаш
—гӓзэтат укэе ик монар
пашазэ влак кочкыи гаинчышыштла кутырат.
— Фу, каварэ! М алашак
ок лий. Адакат пурльо—
лукыш то малаш тӧчышӧ
марий кутыра.
,^
— Уна-уна!.. Йыван, кучо-кучо!
— Ой! Ала куш тӧштыш.
— Мый кокытым иканаштэ кучышым—йӱк шокта.
1
*
— О-оп... раЗ два!—мыйат
ик шуршым кучышым.
— Хэ-хай! Ш уршо пугаташ
каеым
ыштэна,—
воштылыт.
^
Тэвэ паш азэ-влак кузэ
илат. Тидэ ш агал; таракан,
лавра чоныш витарат. Прошковой заЁодысо пашазэвлак коклаштэ культур па
ша
нымолан
йӧрдымын
гаындыкэ. Чылажэ 10 пашазэ уло гын, нунылан
лудаш 'ны м огай газэт, литэратур укэ. Садлан лупшат вэлэ карт дэнэ модыт.
— Гитар, гармонь, бала,
лайкэ лийэш гын, ну еай
ыльэ,—маныт пашазэ-влак.
Пӧртыштӧ культур гаот
укэ дэнак т'аракан, кармэ,
гаургао пашэныт.

,, Социалиет еобетвэние маныт чэпуха“...
Свининын раетратэ куш кэш, пашазэ-влаклан пашадар тӱлыш аш шукэмэга. 4
тӱжэм 633 тэҥгэ растра
там ыштымэ. Свининак заводын йандаржым тышкэ
да тушко шалатылын пытарэн.
Пашазэ-влаклан пашадарым ок тӱлӧ, а оксажым
ышкэ кучылтэш. Тэвэ К.
Козырьэвын 1.100 тэҥгэ налшагаыжэ уло. С. ,Красновын—413 тэҥгэ, Йэфимов
Сэргэйын 650 тэҥгэ налшагаыгат уло.
Подсочкыгато наш а плаНЫм т э м а г а чыла условий
уло ыльэ. Тугэ гынат, план
50 процэн вэлэ тэмымэ.
Тыжэчын раш палэ: Свинин Элык-Эшэр лэсохим
артэльын пашажым кӱлэш
еэмыцыш таш тыршэн огыл,
а жульыкланэн вэлэ. Соци
алист пого шалатылшэ, жульык, растратчик каш аклан
пролэтар диктатурын 1932
ий 7 августышто лукмо
пэҥгыдэ законжо/уло. Тид э закон почзш Свининымат пӱтыралман.
И. Музуров.

12 октьабр 1934 ий № 94

Рвэзэ Комунист

ТУН ЭРЙ М АШ Ы М К А Ч Э С Т В Ы Ж Ы М Н О Л ТАШ Л АН Морко районышто корко строистудэнт-влакын илыш условийыштым сайэмдаш тьылств!) паша дэнэ эртарымэ
кокдэкадникын итогшо
М о р к о мэдрабфакыштэ ЙАНСИТОВО
Маробисполком прэзиди 26—50 процэн ВЭЛЭ тэмэулшО ситы ды маш ы м
ум пунчалмут почэш, 15 ныт. Нинэ йал совэт-влакшколышто сэнтьабр
гыч 5 октьабр
пытараш

лан 20 кэчэ коклштэ плаАдрэс—М оркв РОНО
мартэн
облас
мучко
корно
ным ш агал огыл 50—70
вуйлатышылан,
Культурно
канаш —са- тэ кэчываллан 200 грам
строитьылствэ кокдэкадник процэн тэмаш кӱлэш ыльэ.
Ианситово йалыштэ ик эртаралтэ. Тидэ п а ш а -о б йын тунэмаш —тэвэ мэм- киндым пуэныт.
куго
пӧрт уло. Волгыдо. ласысэ комсомол организа- А нуно—5—9 процэн тэ»
нан лозунг. Морко мэдрабК^дшо шошым студэнтмэныт.
Тудо—школ.
ф ак тидэ лозунгам ш ук- влаҥ 0,52 га
цэ-влакынат кӱлэш ан папарэҥгым,
Школым Я. К. Констан ш аш т лийын шогыш.
Кокдэкадникым эртараш
тышаш вэрч чытыдымэ на- ковыштам, ушмэным шынтинов
вуйлата.
Но.,,
пашайал
совэт, комсомол оргачар кучэдалэш .
Корно строитьылствэ кок
дэныт ыльэ. Парэҥгым урЭн
ондак общэжитьым лык дэч кодшыжым тунык- жым гына латэш тарэн огэш дэкадникыш Морко райо- низацэ-влак организованэ
кэрт.
налына: Тунэмаш вэс ра- тышо влак
нат жапыштыжэ ушныш. пижы.н огытал. Тидэ паышкаланышт
86
тунэмшэ
кокла
гыч
йонла
гыч толшо-влакат пайлэныт. Тидэ пашаштэ
20 кэчэ коклаштэ корно шаш колхоз дэн ышкэт
53
йоча
вэлэ
школыш
кошйатыр.
Чылажэ 4 курс. комсомол организацэ-ваш
пашаштэ куго вашталты- йрэсаньык массым кумдан
тэш.
Студэнтат ш уко. Но д и р эк -1тарэщ лийын гынат, тудым
шым ышташ кӱлэш ыльэ. ушымо огыл. Корно ыш—
Молыжо
к
у
ш
т
о
?—:
цэ общэжитьым кызытат колыштын огыл. А ковышта,
Но вашталтыш ситышын тышэ пашазэ-влак коклашКонстантинов
дэч
йодат.
ситышын йамдылэн ш ук- ■ушмэнын тӱсы ш тат койын
ы щ л и а . Кокдэкадник
Г и й м Т ш Т “- чУ чаИ нш
— Мӧҥгыштӧ... Йа урэм- ҥалмэ
Паша вийым
жапыштэ
район
тэн огыл. А йамдылаш ч ы -' огыл. Ала куш ко пытарыыштэ...—тудо ойла.
мОбилизатлан
л а условий уло. Кызыт 12 мэ—палэ огыЛ.
мучко корно строитьылствэ еитышын
Огытыл.
Райоа.
мучко чыМӧҥгыштӧ
арун
илышэ
йэҥлан илаш вэр укэ. Кэч
Кажнэ
школышто ту- йочан школыш толмыжат планым 62^2 процэн тэмы- лажэ 1.553 йолэшкэ, 1.186
у р эм ы й тэ
малэ.
Ш агал ныктышо да кынага •влак
мэ ыльэ. Кокдэкадник эрогы л . 4 студэнт-влак
чара ситышын лийман, Кызыт ок шу.
тарымэ дэч вара 5 октьабр- имньЭшкэ пашам ышташ
— Молан?
I
кӱлэш гын, улыжат 74 йокойкышто малат. Одэал, мэдрабфаклан
лан планым—73,4 процэ- лэш
руш
дэн
кэ да 26 имньэшкэ вэ—
А
рулы
к
укэ...
матрас, простина ситышын марий йыЛмэ, адак ньэмыч
ныш гына шӱктымо. Вашлэ
ыштэныт.
Тэвэ пашашПырдӹжыштэ
йошкаргын
укэ. Студэнт-влак комна- йылмэ дэнэ туныктышоталтыш Ю процэн нарэ вэтэ
улш
о
кӱрылтыгаын
кукойэш
—
таракан.
Парт
ӱмтыш тэ йӧсланэн малат, ум- влак кулыт. Но укэ. Литэлэ'лийы н. Поена йал еовэт
го
чийышт-влак.
бакэ
ончалат
туш
тат
кудыла пашэн. 2-шо номы- ратурат
влак тидэ пашам начар
ситышын огыл. далыштыт. Изи
огытыл, аклышт.
— Ындэ корно
етроиран обшэжитьыш. иӱр вӱд утларакш ы м руш литэра»плэмэнной“ урлы к улӹт.
тьылствэ
паша
кокдэкадвита.
1
М ор к о^ ол эҥ эр трактыл 1 тур дэнэ классик-влак ту- Иӱкшӧ лийэш гын, йочамат
Ситартышыжэ иӱшто. О л-1нэммэ литэратур кӱлэш .
еэ корным ышташ 13 йал ник эртэн. Корно ыштымакычкыраЛмыж
дэнэ
лӱдыкда олмыктымашым
таш п у укэ. План почэш
еовэтым пэҥгыдэмдымэ. Ни- шым
[ Кастэнэзаниматьлаш тул та ыльэ ды р’..
толшаш
ий мартэн шуйатэлэгочлан
олташ
350
укэ. Студэнт-влак 1 сэнКонстантинов 1 -шэ дэн нэ йал еовэт гыч 3 йал ео- шат 'лийэш,—манын шоныкубомэтр п у ^кӱлэш . Тивэт
гына
пашаштэ
еай
обпычкэмыш 3-шо класым туныкта. Камаш лийман огыл. Тыгэ
дым кызытат йамдылымэ тьабр гычак
пӧртыштӧ кийат.
чэствыжэ йӧршэш укэ. кыч разэцым ончыктэн шогышт. опортунист каш ак вэлэ шоогыл.
1
Тэвэ тидэ ситы цымаш- кырмыж дэнэ нимат пыл- Кульбаш йал еовэт талу- нат. Морко районлан тидэ
— Кэҥэжым
йамдылыкаш планым 106,4' процэн,
,
мэ,—манын мэдрабфак ди- влакым пытарашлан к о м  шэш ок код...
Шальэ—92,2 процэн, Куго- пӓшаштэ улшо еитыдымаУрок.
У
ш
ы
м
онэргэнпэш
сомол
организацэ
дирэкрэктыр комсомолэц Я. С.
К0жла йал—92 процэн тэ- шым пытараш чот пижман.
Паша тэмпым эш эат утлаПлотников вуйжым ута- <гыр Плотниковлан шуко „умландара*.
— Павлов доскаш лэкйа мэныт. Нинэ йал еовэт-вла- рак вийаҥдаш кӱлэш . Клас
раш тырша. А чынжым ойлэн. Но Плотников комсо
кын
паша
опытышт
талугынат,
комсомбл Возо: 2-{Л=? Кунар лэктэш?
нымоварат
_ йамдылымэ молэц
каш план тэмаш лиймэ уе- шижмашымат йыр ваш пэҥорганизацэ
ойлымылан
кы- Павлов ок мошто,
огыл.
ловийым ончыкта. А Ки- гыдэмдыман.
—
Йгнатьйэв
лэкйа
дым
вэлэ
лупш
алэш
.
Столовойышто шот укэ.
ньэр, Марий-Кужэр, КожКомсомолланат
корно
Тудо возыш.
Улшо ситыдымашым пыТэмат ма укэ ма эрэ колайэр,
Йарамарий
йал
со
строитьылствэ
дэч
ӧрдыш24 - 1= 0
выш та вӱд. 3,—4 октьаб- тараШ рабфакын условийТыгэ
3-шо класыштэ ту- вэт-влак эн вараш кодын тӧ шогыман огыл. Морко
жэ
уло.
Пашашкэ
гына
рыш тэ ш ӱраш пырчыгай
нэмшэ-влак
возат. Тунэмыт шӱдырнат. Корно етрои- райкомоллан тидым кэлгыкиндэ лийы н огыл,—ман- лийж ак—манын кӱлэш ын
кокдэкадникын нак шоналтэн
пашашкэ
Иоча-влакым к э ч ы в а л тьылствэ
И. М.
мэ дэч гына 4 октьабрыш- пижман.
куго
значэньэ
улмыжым
пижман.
Комсомол
корно
кочкышлан ок колто. ю
строитьылствэ
пашаштэ
кӱлэш
нарэ
аклэн
огытыл.
минутлан гына канымашым
Садйан планым улы ж ат— еай образэцым ончыктыжо,
ышта.
— Лаврам кэлын
ида
о
Июшкар-Олаштэ студэнт- сайэмдашлан кӱлэш про кошт,—манэш.
*
влак йатыр улыт. Тӱжэм на- д у ктам колташ огытат шо
Йоча-влак кумыЛ дэнэ
рэ студэнт-влак пазар плош- налтэ.
огыт тунэм. А Константи
чадьдэныс»4-шэ номырансто
Л ачар к о ч к ы ш ,— сайын нов шинча ошыж дэнэ вэМорко—Параньга тракловойышто кочкыт. Вийгак тунэншашымат
Пэтровский дэн
Нужчараклэн лэ ончал шинча.
каласаш , тыдэ столовойыш- кэртэш . Договор
— Мый школ дирэктыр тыштэ пашам ышташлан 5 К льуч йал совэт-влак гын
почэш
то пэш ак начар пукш ат.
кочкышын калорийнысшэ улам. Дирэктыр манза,— йал еовэтым пэҥгыдэмды- планым альат 75 процэн
мэ. Нинэ йал еовэт кокла вэлэ тэмэныт. Кокдэкадник
— Ковышта вӱдым кэч тамжэ ситышын лийшаш. тудо туныкта.
монар коч, садак мӱшкыр Но столовой вуйлатыш э до < Морко роно „дирэктыр- гыч корно ачалмаштэ еай эртарымаштэ Н уж-Кльуч
огэш тэм. Столовой гыч говорим папкыш пызырык л ан “ адакат кугурак „вэ- примэрым Сэми-Сола йал йал еовэт нимогай вашталеовэт ончыктэн шога. Та- тышымат ыштэн огыл, кӦклэктат гына, тунамак, адаК тэн, а ^гидэ копитлан гын, ры м“ муэш чай?
кочкаш шонаш тӱҥ алат— пэш кэлша.
Элы ксандра. - лукаш планым 5 октьабр- дэкадниккоклаш тэ 0,7 пролан— 1 0 3 ,6 процэн тэмэн. цэн вэлэ ыштэн. Тэвэ тыгэ
маныт «тудэнт-влак. (
Тидэ шотышто копит паТы йал совэтысэ комсомол намысланэн ыштымэ дэнак
Кэрнак, ковышта вӱд дэч
шайэьг дэн столовой вуй- Куанэн тунэмыт организацэ - влакат корно Морко—Пара-ньга трактышмолым огытак пукщо.
1-шэ сэнтьабр, кэчэ гы- строитьылствэ пашам кӱ тэ корно
строитьылствэ
Ковышта лэм дэнэ латыш э-влаклан ала монар
мӱшкыр ик 10 минутлан кана каласымэ, но кызытат чак Куго-Чигаш тӱҥалты ш Лэш нарэ аклышт. „Лэнин планым кӱрлмашкэ шуктыпудий гай „тымыр“ лийэш, нымогай мэрымат огытыш - школышто тунэмшэ - влак Сола“ колхозысо комсомол мо. План кокдэкадникыштэ
(Йошкар-Ола р-н) шокшо организацэ (комсорг, тудак 8 8 ,4 прОЦЭН вэлэ тэмымэ.
вара адак ш уж а. Койа шот,
/
кочкышым кочкаш тӱҥ а- колхоз вуйлатышэ Бори
Пашам чараклаш тыршыпитатэльность, кочкышын тэ.
Нинэ кӱж гӱ коваштэ ка- льыч. Кажнэ кэчын тамлэ сов А.) цланым шурно по- шэ саботажник, клае туштутлыжо нымат у к э ,—ойлат марий пэдагог инсти- ш аклан облас прокурор шӱрым кӧчкыт, куанэн ту- гаш тӱҥалмэ дэч ончычак ман каш аклан чамӓныдынэмыт.
100 процэн тэмэн. Тыгакак машын отпорым пуыман.
тутысо студэнт влак.
\
шокшым пуа гын, йӧра
Урок дӧч вара ф изкуль „Бригадир“ колхозысоком Тидэ трактыш тэ плантэ^ ыТыгэ ойлымым столовой
Лэонтьйэв.
тур зарӓдкэ лийэш. № 20 . сомол организацат корно шаш 22 процэн
кодын,
вуйлатыш э Сэргэйэв ала ыльэ.
строитьылствэ планым 100 тудым тэмыман.
монар пачаш колын. ТудМ. Уйэрын.
процэн тэмэн.
лан кочкышын качэствыжым сайэмдышаш
вэрч
Обик пунчад почэш 1 ок- влак ойрымо огыл. Прог*
тырш аш ^ӱлэш . А тудо— тьабыр гыч кнагалан мош- рамэ дэн стабйльнэ учэбальэ ковышта вӱдшӧ тӱк- тыдымо куго йэҥ ^лакы м ник да кагаз, карандашна гынат, йӧра!.. Адак ты-' учотыш налын, чыла' ту- влак йамдылымэ огыл.
ланда ийа 1$глэщ мо?—ма- нэммэ арвэрым йамдылэн ну
Октьабрӓт групо-*комсо- по йӧршэшак шаланэн шуРоно вуйлатыш э комунын вэлэ коштэш.
ным туныкташ тӱҥалалтэш . нист
Кудрьавцэв
дэнэ мол дэн пионьэрый вуйла- ын. и ктат ок вуйлатэ, дик
— Мое дело в стороне—
Торйал районышто ты па- ОДН паш айэҥ комсомолэц ты ш аш лык вуйэш вочшо тат пашам ок викгарэ.
столовой вуйлатышым ол- ш аш тарванэн огытыл. Ро- Голосов куго йэҥ тунык- пашажэ.
Комсомолэц-влаклан вашмэш тышэ
\ А браиоважат но куго йэҥ туныктымаш тымо пашам огыт ыштэ
А тэвэ Мари-Сола школ... талтышым тыгэ ончйш ок
куктайа.
Октьабрат-влак... пионьэр лий. Нуным изиньэкак воепашам ок
аклэ. Район Нуно—„альэ ш уна,жап уло“
'Горкопитыш тэ ышкала- мучко
ку н ар
кнагалан —манын кабиньэт гычышт влак... комсомолэц - влак питатлэн куш таш —мэмнан
ончылсо шогышо задачына.
—чыла ик шот дэнэ уло...
нышт кочкаш сай лий гын, мӧштыдымо куго йэҥ уло, карэн шинчат.
Ф. Димитриэв.
Паша укэ. Октьабрӓт груумбакыжэ кэрэк. Кочкышым огыт палэ. КультармэйэцЭ ртэн кайшэ.
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Октьабрӓт группым вийаҥдаш кӱлэш

Рвэзэ Комунист
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лыкш ат огыт кошт... Тул
укэ—краеин укэ... Йӧра,
тылзэ волгалдара да ваш
мийэн пэрнылмэ дэч ончыч
лэктын ошкылат...
Кино вэлэ лийэш. Спэктакыль ок шындалт.
Морко клубым тӧрлаташ
кутыралтын гынат, еадыгак
паш ажэ тошто вэрыштак
шога.
Райкомол нэр йӱмалеэ
пашажымат тӧрлатэн ш ук-^
тэн огыл. Тыгэ рвэзэ-влак
куш то лийын, тушто пэрныл кощтыт.
Район рӱдӧ рвэзэ-влак
культурно канынэшт. Тидым—клуб пашам тӧрлатэн,
культур йаееэ' пашам вийаҥдэн гына шуктага лийэга.
Иункор.

Культур-массэ паша

и

Куго - Чигаш йал еовэт
кӧргыштӧ (Йошкар-Ола р-н)
культур-массэ паш а нымоньарат ок ышталт. Йал еовэт шкапыштэ пэш шуко
книшка-влак ш аланыл кийат.

би

Пэдинститутын изи залжэ калык дэнэ тич тэмЫн.
Коридорыштат студэнт-вл
ак Совэт пиеатьыл пэрвой
ейэздын паш ажэ нэргэн
Марий Совэт пиеатьыл правлэньэ вуйлатыш э
П. К.
Карпов йолташын докладгаым колыштыт.
Карпов
йолташ докладыштыжэ к а
питалист эллаеэ пиеатьылвлакын мэмнан вэлкэ куенымыштым, Совэт Ушэмысэ
литэратурын куш кын толмыжым раш ончыктэн пуыш.
Доклад дэч вара прэньэ
тӱҥ альэЛ рэньы ш тэ профэсыр Потоцкий, профэсыр
йоробьйов, Борисов, Крас
нов, Казанцэв, Ш ӓбдаров
да моло йолташ -влакат ойлышт.
Карпов йолташ ышкэнжын кош артыш мутшым
Анатоль Гидашын „Песня
о молодой стране“ почэламутшым лудын тӱҥ альэ.
Тидэ почэламутымак марла, поэт Олык Ипай лудо.
Карпов йолташ кошартыш мутшым литкружокын
пашажым адак вийаҥдэн,
у поэт, пиеатьыл - влакым
таптэн лукш аш вэрч кучэдалман манын пытарыш.

Марко райкомол полит
просвэт пашалан жапшым
ш агал ойырэн. Тыгэ манмылан райкомол еэкрэтар—
Тимофэйэв вигак еырэн
ончал колта чай да... А мэ,
район рӱдыеӧ рвэзэ-влак,
тидлан лиш ыл—нэр йӱмалеэ фактым гына ончыктэна. Тунам Тимофэйэват ышкэ еырышэ шыдэ мутшым
мӧҥгэш налэш чай...
Моркышто — клуб уло.
Пурэн шогалмаштак пу ора
кийа: окна рамэ, шаланышэ
понар, тойа-влак... Лозунг
манмаштэ кок тылзэ годсэк
„Горячая кровь“ манмэ ки
но увэртымага кэЧа.
Лудмо вэр... Ӱстэмбалнэ
4 экз. газэт кийа. Ш ахмат
гааланылшэ... Л удаш ка-

ек

погӹ нш ш тэ

Морко еэлаеэ рвэзэ-влак
культурно илынэшт да.

ок ышталт

Лудмо пӧрт тӱкылымӧ
шинча. Массэ паш а укэ дэнак ты йал еовэт коч могай пашаштат вараш кодэш.
Комсомол организацэ-влакат культур-массэ паша
вэрч начар'кучэдалыт. № 20

от

ыгатымэ дэнэ, Маргизын
автыр-влаклан пуш аш парымжэ 8.000 тэҥгэш шуын. Иванов, Пэтров, Сидо
ров автыр-влак гонорарым
„кӱчэн“ 3-5^ тылызэ, пэл
ий жап кэмыштым тӱгатэн,
Маргизын омеа лондэмжым
йагылтэн коштыт. Автырвлакын „чонышкышт“ витэн. Дирэктырын кӱй гай
пэшкыдэ шӱмжым кӧ витарэн иуа гын?
Маргизын
„океа у к э “.
Зато обйэктивнэ
причин
уло. Зато
Ӧьӱрократизм
дэн опортунизмым кольмо
дэнэ куэн от пытарэ. Мэмнан шонымаштэ, дирэктыр
Романовын
бьурократизм
дэн опортунизм чэржым
еайынак
нӱжын налаш
гын, океа лийэш . чынак лийэш.
К. Марский.

сс

Ик рвэзэ йэҥ, ку гу ш ӱк— А тыйын?
ш ӱ кэмжым „йывыж - йо— Кугынак огыл, иктаж
вы ж “ ш упш кэдэн
толын, ш ӱдӧ тэҥ гэ нар,—шокта
омсам „тук-тук т у к “ пэрал- вэеыжэ.
тыш.
— Ну вот, кум шӱдӧ,
Омса вэс вэчын: „можно“, шӱдӧ...—шотла дирэктыр.—
шоктыш.
Мый еэйчае бухгалтэрлан
Ш ӱкш ӱ кэман рвэзэ пӧ- калаеэм... Ну, тугэ, иктаж
лэмыш пурэн шогальэ.
л у кэчэ гыч толза.
— Ярньа гыч толза ма— Здрастьэ!
ньыч вэт!—пэлэш тыш ав— Здорово!
Рвэзэ йэҥ пӱсӧ шинчаж тыр.
— Ну, йӧрыш. Кайшага
дэн пӧлэм кӧргым ончал
уло.
Кызытэга чэвэрын!—
савырныш. Тидэ
тыглай
гаоктыга
дирэктыр.
пӧлэм огыл. Тидэ ик отвэт„Чэвэрын“
манмым коствэнэ паш айэҥын кабйльычат, авты р -в л ӓ к лэктын
ньэтшэ. Ӱстэмбалнэ тэлэ- кайышт. Иктыжэ, мыньар
фон апарат чолгыж шинча.
тэҥгэ нӓлш аш улыжымат
П урла могырышто — кагаз
калаеэн ыш шукто. „Ом
ора, шолаштэ графин; гра- йареэ“ манын, дирэктыр
финыштэ конэчнэ вӱд, гр а ала куш лэктынат куржо.
фин ӱыбалнэ—стакан. ТыТидэ л у кэчэ коклаштэ
лэч поена адак чэрнила дирэктыр кабиньэтын омеааТэ, ручка монь чыла уло. жэ „кычыр кочыр“, „чирикӰ стэл коклаштэ ‘.лап ката- чорик“ вэлэ мурэн птинчыш.
рак газэтым лудын шин- Иктэ, вэеэ, кумышо толэш,
чылтэш . Раш манына; ӱетэл кайа. Автыр-влакшат, кукоклагатэ Маргизын дирэк- сарышэ-влакш ат шудалыт,
тыряеэ Романов
йолташ ш ӱвэдат. А дирэктыржэ:
шинчылтэш.
„океа у к э “, эрла тол, вич
Рвэзэ йэҥ, дирэктыр вага- кэчэ гыч, арньа гыч толза,
тарэш пӧкӧныш шинчын, —манын ш ыжыкта вэлэ.
пэлэш тыш :
Тэвэ тудын ончылно кок
— Ну, океам йодаш то- тылызэ ожно толшо ш ӱкльым, кузэрак вара?
ш ӱ кэман рвэзэ йэҥ шога.
— Договор почэш 25 прӧ— Я, мо, м-м, океа ма
цэным налаш кум кана тонат?
— Договор почэш 25 про* лынам, рукописьым кондыдэнтш ы мналаш кӱлэш ыльэ, мэк 60 процэным налаш
—шыман пэлэш тыш рвэзэ вич кана толынам—шылталаш т ӧ ч а —Ындэ тэвэ кнайэҥ.
гаж ат пэчэтлалт лэктын.
— Кызыт океа укэ, эрла
— Тугэ, тугэ, — шинчатол! — пэҥгыдын [шоктыш жым пӧрдыктылэга дирэкдирэктыр.
тыр.
— Мо тэҥгэчат, ончыгэ— Уло кнагажлан
вэт
чат, „эрла тол“ маньыч вэт, гаӱдӧ коло тэҥ гэ вэлэ тотачэ адак „эрл а“? — ӧрын лэга. Ындыжым кэч тӱлӧ
кайыш рвэзэ йэҥ.
ыльэ,—еӧрбала рвэзэ йэҥ.
— Тугэ, тугэ, мо океа
— Сэйчас мый бухгалтэрукэ гын, мом ыш тэт,—умыл лан калаеэм... Вучалтэ...
тараш тӧча дирэктыр. Ва
Дирэкты р лэктын кайыш.
ра изиш лиймэк: — тугэж э Рвэзэ йэҥ; „ындэ океан
иктаж кум, ныл, ’вич кэчэ лийам“—еэмынжэ шоналта.
гыч тол,—манын йэгаарыш... Тудо йал гыч толшо рвэзэ.
Вич кэчэ эртыга. Дирэк- Кызыт етудэнт. Рабфакыгатыр кабиньэтыга кум йэҥ тэ тунэмэга. Ачажын к у гу
толын пурыгат. Дирэкты- кэмжэ рвэзын йолжым нойрын шӱмжылан „пырт-пырт- дарэн пытарэн. Ушыж дэнэ
пы рт“ чучын колтыга. Ту- тудо, еадэ к у гу ш ӱкш ӱ кэдо гаижэга: автыр, куеары - мым кудаш ы н ш уэн. Куш ш э-влак гонорарлан толы- тылго, чаплэ ботинкым наныт.
лын. Тумышан брьукыжым,
— Романов йолташ! тӱ- корнан - корнан у брьуко
ҥ ӓльэ ик йэҥ.—Договорым дэн алмаштэн. Кодшо октылзэ ожно ыштыгана, кна- еаж дэн кнагам, тэтрадьым
гажым кусарэнат пытарэм, монь налын. Тыгыдэ роедоговор почэш 25 процэн- котланат изиш кодын. Дирэктыр кабиньэтыштэ шинжым налнэм ыльэ.
— Пэш еай паша,—куан- чылтмыжла рабфаковэц йолдара дирэктыр.—Возо^ во- таш на уло гонорар океазо, шэмэр массылан литэ- жым куш ко, молан кучы лратур пэш кӱлэпг,—шокта. таш кӱлэш , чыла пайлэн
моткоч
— Мый рукописьым ш у- пытарыш. Рвэзэ
кэртак кондэн пуэнам,—вэ- куанэн. „ Ш ыр“ зенптылыеэ ойла.
Типографийыш, нат колтыга. Ты жапыгатэ
наборыш пуымо. Договор дирэктыр „ш ылдэ - шолдо“
почэш 50 процэн гонора- тошкышт пурыш .
— Положэньэ
тугай,—
рым нуаш эт возэш.
— Молодэц у л ы д а -ш о к - шоктыга дирэктыр.— Иктаж
арньа гыч обэзатьылнэ тол.
та дирэктыр.
— Молодэцщэ кэрэк, а Пэрвый очэрэдь пуэм.
Рвэзэ умылыш. Кабинэт
океажэ кӱлэш ак вэт?
— Окса... м*м,
лийэш, гыч лектын, нэлын ш ӱлаллийэш. И ктаж арньа гыч тыга. Коридорыга „пысльоп“
толза, обэзатьылнэ пуэм. ш ӱвал кодыш.
Чын. Ш увалдэ от чытэ.
Тыйын мыньар налшагаэт
Маргизын пашажым шоуло?
— Кум шӱдӧ тэҥ гэ нар налтэн, кокыралтэн гаӱваллогалэш дыр?—ныжылгын мэт вэлэ гауэга. „Окса у к э“,
„эряа тол“ манын иагаа
пэлэштыга ик автыр.

ФЭЛЬЙЭТОН

Политикым тунэшаш
огы т йамдылалт
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и
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Кужмарий йал еовэтыштэ
(Оршанкэ р-н) 5 тӱҥалтыш
комсомол организацэ уло.
Нинэ комсомол организацэвлак политикым тунэмага
альат йамдылалтага тӱҥалын огытыл. Комсорг-влак
нымогай пагаамат огытыш тэ. Тэвэ „Тӱҥалты ш “ колхозыео комсорг Рӓбинин
Микалэ—„политуч обым*гу-

нэмаш йамдылалташ жап
у к э,“—манэш. „Йошкар кэч э“ колхозысо комсорг Мочалов Микал кармоньым
вэлэ магырыктыл коштэш.
Комсомолэц*влак коклаштэ еойуз кӧргӧ пашам вийаҥдэн, политик тунэмашым
еайын йамдылалтын ваш
лийман.
Парпон игэ.

КРУЖОК ПАШАМ ОК ЫШТЭ
Йошкар-Ола лэеорабфакыш тэ политик тунэммэ
кандаш кружокым почмо
ыльэ. Кызыт тэхслужыш о
влак дэнэ политик тунэмматп ок эртаралт. Пропа-

гавдист Андрэйэв уроклаи
йамдылалтмашыжэ укэ.
Парторганизацэ дэн ком
сомол организацылан тидэпашам тӧрлатыман.
Миклай.

о

РАИКОМОЛ МОНДЭН

Торйал рӓйкомол „УшэмЭсогыл ушэм пашамат
нур“ комуным пэш раш еайын шындэн шуктымо
шинча.
огыл Садланак ик комео—
Тушт# комсомол орга-молат мэр пашам ок ыштэ..
Газэтым ш араш уш эш ат
низацэ уло. Пашам, пашаиалын
огытыл. Комсомолэцмак еай шындыман,—тыгэ
Алиндэйэв ш укокуты ры ш . влак ик экз. „Рв. ком.“ газэтымат налмашышт укэ.
Пашам, паш амвийаҥдаш
Комсомол
организацым
кӱлэш . Но .. Комсомол ор- пэҥгыдэмдаш эн ончычак
ганизацэ пашам ок ыштэ. райкОмоллан пижман. ТиВуйлатыш э укэ.
дын дэч Алиндэйэв ышА^райкомол? тудо „мон- кэнжым утарэн ок кэрт.
С. Эчу.
„ П у л а н у р “ колхӧзысо дэн“...
комсомол
организацыштэ
(Йошкар-ола р-н) ушэм корго паш а ок ышталт. СадлаУшэм кӧргӧ пашам рӱдӧ»
Кужэҥэр дэтдом пэлэн
нак члэн взносым пэл ий
комсомол вэрыш шындыман.
дэнэ комсомолэц-влак огыт (Ш эрнур р-н)
М. дэн С.
организацэ
уш эм
паша
тӱлӧ.
шындымаштэ
эн почэш
Политик
тунэммашлан шӱдырна. Комсорг Сэпэйамдылалтмаш укэ.
йэв А. комсомолэц - влак
Комсорг КриваИЬин ку- лӱмымат ок палэ. Погыны„Ушнымаш“
колхоз.
нар комсомолэц улыжымат машымат ш укэртсэк ыш- (Ш эҥшэ йал еовэт, Морко
ок шинчэ.
тэн огыл.
р-н) 120 тон олмэш, 131
Комеомолэц-влакын наг- тон еилоеым оп$ыш.
Райкомол гын тидэ ком
сомол организацыш йатыр грузкы ш т укэ.
Ипат Иыван.
Политик
тунэммашым
кана мийэн пэрнэныт гынат,
нимогай мэрымат ыш^эн кодшо ийынат начарын эртарымэ. Кызытат йамды- Отв. рэдактыр рлмэш
огытыл.
'
В. И. ЙУШКОВ.
лалтмаш ок кой.
А ндрэйэв Й. А.

Кушто
к о м со м о л
тӱеда?

Ушэм пашам— рӱдӧ вэрыш

, Планым эртарыш
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