ш
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Чила эл пролэтау-влак ушныза\

ӒУМ язчылон ин
кана лэнтзш

Тунэмаш тӱҥалына

1934 ий

Мэ, „ВурТЭМ-* колхозысо
комсомолэц - влак (Морко
р н, Вуртэм Вараҥгыж йал
совэт) ышкэнан политик
шинчымашнам нӧлталшаш
вэрч 6 кэчэ вуйэш икана
политшколым эртарэна.
Тунэмаш чыла комсомо
лэц влак коштыт. Учэбник
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уло. Лачак кагаз дэн ка
рандаш гына ок ситэ, райкомол колтэа огыл.
Тӱҥалтыш кэчылаштак
койшо ситыдымашым пытарэн, тунэммаштэ кэлгын
палэн налшаш вэрч тыршэна.
Зуйэв М. Т.

ВЛКСМ Маробком дэн Иошнар-Ола Горком орган.

ШИРВАНИ дэн АИМЭТОВ ИОЛТДШ-ВЛАКЫМ ЗРЫКТЫМАШ ГЫН
ВКП(б) Маробком сэкрэт ар —Ширвани дэн Аймэтов
йолташ-влак эрыктымаш 23
октьабрлан, Обкомын засэданьэ залэш лийэш —манын,
увэртарымэ ыльэ. Погынымашыш толшо комунист,
комсомолэц даЙ ош кар-Оласэ шэмэр влаклан вэр ша
гал, зал изи погынымашым
„Динамо“ залыш кусараш
догальэ. Но тыштат вэр ш а

Вара Пэрсийын шола пэча- „Ивановщинэ“ манмэ жап.
тьыштыжэ англий политик Тидэ Марий парторганизаваштарэш, тыгак полковник цын историйыштыжэ гаэм
Ончэраховын провокацион томка лийын кода. Тунам
выступлэньыжэ ваш тарэш парторганизацын вий дэн
официальнэ йатыр статьам авторитэтшэ к ӱ р ы л т ы н
воза. Тлэч вара тудым Тэ- ыльэ. Мэинан парторгани
гэран гыч Пэрсийын йӱд- зацию Ш ирвани йолташын
вэлышкыжэ Саран олаш толмыжо годымат
нацикучэн
колтат. Тыжэчын ональнэ кучэдалмаш, пуж1919 ийыштэ Ш ирвани йол лымаш уло ыльэ. 1930 ий
таш Бакуш ко курж эш . Т у  дэч вара Обком вуйлатымэ
нам тушто парторганизацэ дэнэ, ЬШфвани йолташын
икӒиып ышта улмаш. Тыш- вуйлатымыж д^нэ, парттэ Ш ирвани йолтага, парт- организацым таЗ^ҥдымаш
профэсионал лийын, Б аку да пэҥгыдэмдымаш вэрч
льыкын качэствыжым нол- олан
партий горрайком пэш к у гу паш а ышталтыч.
талаш.
сэкрэтарын олмэштышыж- Националист групировкоМарий парторганизацын лан шога. Бакуш то власым влак шалаталтыч, Варарак
ик к у гу ситыдымашыжэ— ш упш ын налмэ годым ту- лийсэ вэрысэ националист
мландэ савыртыш органи- до политик тройкын прэд- групировко-влакат (Курык
затлымаштэ колхозын ойыр- I сэдатьылжэ ыльэ. Дашнак Марий групировко, Кузнэтэмжым шотыщ
налын ‘контррэвольуцион фронты- цовын групыжо), вэликорус
шуктыдымаш. Йатыр ра- што, 28-шо дивизлан пол- шовинист-влакын кинэлаш
йонышто (К-Марий, Звэни- шаш, курд шэмэр влакым тӧчымыштат гаалаталтыч.
гэ, Морко> зэмлэустройст- погэн, тудо партизан от- Кызыт Марий парторганивышто клас корно гыч ко- рьадым
пога. Тидэ от- зацы н озанлык дэн к у л ь 
раҥмэ факт эрыктымаш го- рьадым командытлэн, Д аш  турно строитьылствэ шодым палэ лийэ. Тидэ си* наков ваштарэш войэн опэ- тышто пэш к у гу сэҥыматыдымашым содор тӧрла- рацэ влакыштэ
лийын. шыжэ уло. Кызыт мэмнан
таш—мэмнан пашана.
Азэрбайджан рэспубликын облас Совэт Ушэмын ик онК ультур строитьылствы- йатыр округыштыжо совэт чыл обласшэ улэш . Кызыт
штэ" ончык каймаш чыла- власым ыштымэк тудо йа* •жап эн сай жап, л«нин наланат пэш раш. Тугэ гы- тыр вэрэжэ чрэзвычайнэ ’ ций политикын
сэҥымэ
нат, культур пашан качэ- комисар лииын.
жапшэ улэш. Тидэ парторствыжэ начар, тидэ тӱҥ
Совэт - влакын
пэрвой ганизацын пэҥгыдэ, кучэситыдымаш. К ультур фрон- Азэрбайджан сйэздгаэ дэч] дал кэртш э да партийын
тышто, утларакш ы м вуз вара 1921 ийыгатэ Ширва- гэнэральдэ линийжым ш уклаштэ, кокла школышто па- ни йолтага Совнаркомыгато тымаштэ рэшитьылнэ улш айэҥ шогалтымаш йуж- вуйлатымага пашам ыштэн. мын рэзультатгаэ улэш .
гунам сай ончэн налдэ эр- Вара Москошто Азэрбай- Парторганизацэ вуйлатыш э
таралтэш . Тидэ кӱчыкым джан рэспубликын постойа- Ширвани йолташын заслусодор пытараш кӱлэш .
нэ прэдставитьылжэ лийын. гыжо тыштэ пэш кугу.
Аймэтов йолташын нимо- 1923 ий мартэ АзэрбайджаЦрэнийыштэ ойлыгао-влгай партвзысканьэ укэ. Пар ныштэ вэс эл паш а ончытий тудым ӱш анэн
Об шо Калык комисарлан шо- ак т?удым ончыктышт: Ширком сэкрэтарлан шогал- гэн. 1923 ийын мучашыга- вани йолташ йэҥын йодыш
пэшак
тэн. Тидым тудо тӱрыс тыжэ тудым Москошко ку- дэн кӱлэшыжым
ш уктэн шога. Тудо—сай сарат. Туш то тудо пэрво’й- шижэга, вуйлатымэ гаотышйолташ, большэвик — ор- жо Рӱдӧ Контроль Коми- то, партийные гаотышто туганизатыр, интэрнациона- сыштэ, а вара ССРУ, Сов- дын дэч тунэмага кӱлэш .
лист.
ВКП(б) Обком еэкрэтарнаркомышто „Собрания за
Марий
конов“ савыктышын рэдак влак эрыктымаш
парторганизацэ эрыктымаш
тыржылан ышта.
1925—1927 ийлаштэ Ш ир- пытымашым ончыкта. Ойвани
йолтага Москогато лыманат огыл, эрыктымаш
задачыж нэргэн умылта
раш студэнт зэмлӓчыствэ марксизм - лэнинизм кур- парторганизацым тазаҥдэн,
тудым Кыдал Азийыш кол- сыгато тунэмэш. Ик жапыш- больгаэвик радамыгатэ лийта. Тушто, Ашхабад дэн так партийын Замоскворэц ын кэртдымэ дэч тудым
Мэрвэ олаштэ тудо врэмэ райкомыштыжо пашам ыш эрыктэн. Тидэ парторгани
зациям, мэмнан ончылно
нэ правитьылствэ вагата- та.
1927
ийыш тэ Ш ирванигаогыгао задачэ влак шукрэш большэвик пропаганйолташым ВКП(б)
Рӱдӧ ташлан, адак утларак пэҥдым ышта.
Октьабр рэвольуцын кэ- К 0 митэт ВКП(б) Таджик гыдым, бойэспособным ышчылаштэ Ш ирвани йолташ Обкомын пэрвой сэкрэтар- та.
Москошто, Замоскворэц ра- жылан пашам ышташ колШирвани дэн Аймэтов
йонышто ышта. Вара парт- та. Тушто 1929 ий мартэ йолташ влак обла»; партор
организацыштэ пашам ыш,- пашам ышта. Тылэч вара ганизациям вуйлатэн кэртташ вашкэ Бакуш ко кайа. тудо адакМ оскош котолэш . мыштым, мэмнан партий
1918 ийын йанвар тылы- Т у ж э ч ' тудым партийын политикым чакныдэ ш укзыштэ,
парторганизацын Рӱдӧ комитэтшэ Горький т ы м а г а к э
мобилизатлэн
командировко дэнэ, тудо олашкэ да Марий обласыш могатымыгатым ончыктышт.
Пэрсийшкэ лӱмы н заданьэ колта. 1930 ий дэч вара Садлан вэт, „Аймэтов йолцочэш да социал дэмократ Ш ирвани йолташ ВКП(б) ташым 1926 ий гычВКП(б)
партийын филиалжым по- Маробкомын пэрвой сэкрэ- члэн, Ширвани йолташым
чаш ,
октьабр рэвольуцо таржылан ышта.
1917 ий гыч ВКП(б) члэн
1921
ий дэч вара Марий
нэргэн умылтараш, пэрсий
эрыктымашым эртышылан
калы к коклаш тэ пропаган- парторганизацэ йатыр чэр- шотлаш“—манын эрыктыдым ышташ
самостойа- лэ койышым, путыракшым шэ комисын увэртарымытьылнэ шолып политик п а национализм шо т ъ Ь шт о , жым партийын виш погычытыш. Чӹлалан палэ, парт нымаш аплодисмэнт дэнэ
шам ышташ кайа.
Пашам пэлэ шолып ышта. организацын пужлымо жап ваш лийэ.

вуйлатыш э - влак эрыктымаштэ комунист, комсомо
лэц - влак дэч посна Йош
кар-Ола да лиш ыл йалла
гыч кумда массэ толмо шэмэрын политик активнысышт кушмо нэргэн ойла.
Ш ирвани дэн Аймэтов кан
дидатур нэргэн прэньыштэ
ойлаш шуко возалтмашат
тидымак ончыкта.

гал лийэ, эрыктышэ комис
толын ш умэш кэ зал тичак.
Садлан, эрыктымаш погыны
машым 24 октьабрыштэ эр
дэнэ л у ш агатлан, Маргостэатрэш эртараш вэрэштэ.
Л у ш агат ш уын огыл,
тэатр тич пашазэ, колхоз
ник, облас актив, партий
дэн комсомол члэн, служышо, студэнт - влак погынэныт. Облас парторганизацэ
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Эрыктымашым пэрвойак Т урэк райком сэкрэтарлан,
Обкомын орготдэл вуйлаАймэтов йолташ эрта.
Д. Г. Аймэтов йолташ ма- тышыжлан ик жап пашам
рий, 1903 ийыштэ Студьон ышта. 1932 ий тӱҥалтыш ыК льуч йалыш тэ ("Гатрэспуб- штэ ВКП(б) Обкомын кокылик) кокла крэсаньык йэ- мышо сэкрэтарлан сайлалш эш шочын.
Партийыш тэш.
Аймэтов йолташ йал-озан1926 ийыштэ пурэн.
лык дэн ку л ьту р строитьПартийдымэ улмыжо го- ылствым, снабжэньым, модымак совэт паш аш тэ ак- ло пашам вуйлата. Тидэ пативнэ участвоватлэн. 1918 шаштэ мэмнан обласын йа
ийыштэ вол. войэнкома- тыр ончык каймыжэ палэ.
тыш тэ, вара волчэкаштэ па
Аймэтов эрыктымэ годым
шам ышта. 1920 ийыштэ прэньыштэ ойлышо йолташволясполком сэкрэтар. 1923 влак йал озанлыкын ончык
ий ышкэ волостьышкыжо кайМыжым ончыктышт. Кокомсомол йачэйкэ - влакым лэктивизацэ 65 процэн ш у
организатла да ВЛКСМ сэк- ын. Йатыр колхоз чын боЛьрэтарлан пашам ышта. 1923 шэвик колхозыш савырнэн.
ийыш тэ волисполкомышсай Кугыжаныш лан кинцэ пуылалтэш да 1926 ий мартэ маш ий гыч ийыш сэҥыволисполкомышто вуйлаты- маш дэнэ эртаралтэш . Пал
мэ пашаштэ шога. 1925—26 озанлык паш а ийгыч ийыш
ийыш тэ ВКП(б) Волком сэ- организован да кӱкш ӧ какрэтарлан пашам ышта. 1926 чэствэ дэнэ эртаралтеш.1931
— ЗО ийыштэ — Татком- ийыштэ шошо ага 22 ийунь
вузыш то тунэмэш, тунамак мартэ ш уйнэн гын, тэний
ВКП(б) Татобкомышто Ма майын пэрвой дэкадыштэ
рий сэкцэ сэкрэтарлан да пытарымэ.
нацмэньшинств
подотдэл
Вольык изэммаш тэниӓ
ву^латы ш ы лан шога.
чарымэ, тидэ к у гу сэҥымаш
ыштымым ончыкта. Мэмнан,
1930
ий тӱҥ алты ш тэ Ма
рий обласыш толэш. Он- да Аймэтов йолташын тӱҥ
чыч Маробком инструктыр- задачш э—вольык ашнымалан, вара Морко дэн Марий шым вийан ш араш , да во-

и

Д. Г. АЙМЭТОВ йолШаш

А. Г. ШИРВАНИ йолташ
Али Гэйдар
Ширвани
йолташ—партийын
члэнж ы лан 1917 ий гыч шога,
Т ьурк наций
гыч. 1897
ийш тэ Пэрсийэш, Тэгэран
олаш, шочын. Туш ко тудын кочажын чумыр йэшыж э, Закавказий гыч эмиграцы ш кэ кайэн улмаш .
И зиж годым Пэрсидский
школышто, вара р у ш прогимназийыш тэ
тунэмын.
1910 ийыштэ Ашхабадыш
пӧртылын. Тущ то гимназийштэ тунэмын, но 3-шо
клас гыч тудым луктыныт.
Кочажым, политик шотышто ӱшаныдымэ йэҥ улмылан шотлэн, тидэ ола гыч
ссылкыш колтэныт улмагп.
1912 13 ийыш тэ Ш ирвани
йолташ Москошто Паршинын курсыш тыжо тунэмэш.
Туш то курсы м эртэн, кыдал школ шотлан экстэрн
дэнэ экзамэным куча. Тыл эч вара Моско Комэрчэс

Институтыш, экономик отдэлэньыш тунэмаш пура.
Тидэ
Институтышто
Ш ирвани йолташын илымэ
ж ап—тудын марксист литэратурым налаш тӱҥалмэ
жап улэш . 1916 ий гыч
тудо марксист круж оклаш кэ кошташ тӱҥ алэш . Тыштэ Щ ирвани йолташ альэ
партийын члэнжэ
огыл
ыльэ, но большэвик дэн
мэньшэвик - влак
кокла
ойыртэмым тудо пэш раш
палэн. Садлан тудо больш эвик-влак могырышто шогэн, студэнт обшэствэн организацылаш тэ пашам активнэ ыштэн.
Фэвраль рэвольуцо годым Ш ирвани•йолташ Москошто лийын. Рэвольуцо
годым тудо
болыпэвиквлаклан активнэ полщ а.
Варажым фэвраль собы
тий дэн рэвольуцын шэмэр наций-влак кокласэ
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Социалист строитьылствын чыла фронтыштыжат
сэҥымаш дэнэ О К Т Ь А Б Р П А Й РЭ М Ы М ваш лийына
Кугыжанышлан уто киндым ужалмаш дэнэ Октьабр пайрамьш Йошкар-Ола комсомол организацэ
еэҥымаш дэнэ
нажнэ комсомолэцын пашажэ аклалтэш
чодра пашаштэ начар кучэдалэш
ваш
лийаш
Киндым
копэрацэ гоч маш йал еовэт кӧргыштӧ
1933
ийын
пытарты-лылан нимо шот дэнат при„Шытышэ* колхозысо тӱҥалтыпт комсомол организацэ (Йошкар-Ола р-н) 17
идалык октьабыр пайрамым
еэҥымаш дэнэ ваш лийаш
ок тӧчӧ. Сандэнак IV квартыл океа планым тидэ кол
хоз 10 процэнлан вэлэ тэмэн, а ышкэт озанлыканвлак дэч ик кумырат пурэн огыл.
Окса план тэмышаш вэрч
кучэдал шогымаштэ комеомолын чурийясэ ок койг
Нуно тидэ паша дэч ӧрдыжыштӧ шогат.
Окса план тэмышаш вэрч
пэҥгыдын кучэдалман. 17
идалык октьабр пайрамым
еэҥымаш дэнэ ваш лийаш
кӱлэш .
Гришан М.
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Ик килограмымат тӱлэн огытыл
Арбан йал ыш кэт озанлыкан крэеаньы к-влак (Арбан йал еовэт, Йошкар-Ола
р-н) йытын, кыньэ нӧшмӧ
да муш планым ик килограмымат тӱл эн огы ты ^И ал
уполномочэн Дэржавин Йогор „мом вашкаш, план чодраш ок кай“ манын еаботаж лана нӧшмӧ дэн муш
планым кӱрлаш
тырша.
Изи йашнур йалыштат ик
килограмымат пуэн огытыл.
Йал уполномочэн Кузьмин
„мэмнан йалышто
тэний
йытын, кыньэ шочын огыл,

мэ тӱлаш она тӱ ҥ ал “—ма
нын еаботажлана.
Йал-совэт вуйлатыш э комуниет Тимаков йаллаш
иканат лэкмашыжэ укэ,
кабиньэт гыч гына вуйлата. Сандэнак еаботажниквлакым тудо уж ын ок т о 
го. Озанлык политик план
тэмымаштат эрэак почэш
шӱдырна.
Арбан йал еовэтлан 7-шэ
совэт-влак ейэзд лӱмэш
производствэн походыш ушнэн, улш о кӱрылтышым кы*
зытак пытарыман.
Алэксандров.
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Кадам йал еовэт кӧргыштӧ (Торйал р н) финанеэ
план тэмымаш паша начар
кайа. Ш-шо квартьтл планым кӱрлмӧ ыльэ. Йал еовэт паша йэш-влак тидэ еитыдымашым
уш ыш кышт
налын огытыл. Сандэнак
IV •шэ квартыл планым" тэмышаш вэрч кучэдал огыт
шого.
„У эҥ эр“ колхоз вуйлатышэ Захвиткин „калыкын
кызыт океа укэ, мом океа
нэргэн куты раш ы ж э“—манын еаботажлана. Такланак огыл Ш-шо квартыл
планымат тудын колхозшо
кӱрльӧ. Адак тидэ колхоз
гычак комсомолэц Сушэн
цов И. Я .—„мый кунар тӱ
лышашэм 1934 ий мучашэш
тӱлэм, альэ ш уэш, жап
у л о “—манын ок тӱлӧ.
Адак тудымат калаеыдэ
ок лий, йал еовэт ышкэ йыржэ финбойэц, комсомол моло актив-влакым чумырэн
моштэн огыл. Нуным тидэ
пашаш моблизатлэн ок шо
го. 7-шэ совэт-влак ейэзд
лӱмэш производствэн походыш ушнымо нэргэн ик
мутат укэ.
Кадам йал еовэтлан IV
квартыл океа план тэмышаш вэрч больш эвиклаку
чэдал Шогыман. 7-шэ еовэт
влак ейрзд лӱмэш произведетвэн походыш ушнэн,
тидэ ейэздым к у гу еэҥымаш дэнэ ваш лийына.
Излай.
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757 ЦЭНТНЬЭР ГЫЧ 500 ГЫНА ПУЫМО
Куж марий йал еовэт корго ышкэт озанлыкан крэеа
ньык-влак (Оршанкэ р-н)
кугыж аныш лан пуш аш парэҥ гэ планым кӱрлыныт.
Иал еовэт мучко план по
чэш чылажэ 757 цэнтньэрым пуман ыльэ. Тачысэ
кэчылан вуйгэж ак 500 цэнтньэрым вэлэ пуымо.

шыштыжэ да 1934 ийын
тӱҥалтыш тыжэ чодра фронтышто /ю ш кар-ола район
комсомол организацэ вийан
кучэдал шогыш.
Ончыл
тӱҥалтыш комсомол органи
зацэ-влак дэн еай пашазэ,
комсомолэц-влакым облае
конкурс комисэ палэмдэн,
пӧлэкым пуэдыш. Мутлан
„Кундыш “, „Пашазэ“ ком
сомол организацэ-влак примэрым ончыктэн шогышт.
Кодшо ийеэ еэҥымашын
опытшым комсомол организацэ - влак
пэҥгыдэмдэн
моштэн огытыл. Тидын шотышто райкомолат (еэкрэтар Туруйэв) ӱлы л организацылаш пэҥгыдэ вуйла
тымашым пуыдэ
шогэн.
Тидым комеомолэц-влакын
чодра паша дэч ӧрдыжыш
тӧ шогымыштат ончыкта.
Кызыт чодрашкэ комсо
молэц-влак кокла гыч к у л ь 
тур пашам ышташ 2 йэҥым, 1 комсомол организатырым, ларьок вуйлаташ
3 йэҥым гына колтымо. Чодра паш а дэнэ тылэч моло
ышталтын огыл. Ш экльанур йал еовэт гыч 11 ком
сомолэц, Мэдвэдэво йал еовэт гыч 2 комсомолэцым
чодра пашаш колтымо гынат, нуно пашазэ-влак кок*
лаш тэ маееэ пашам начар
ыштат.
Ы шкэ баракыштым
культурный кучэн
огыт шого. Тыгэ нуно мо-

и

ПРОИЗВОДСТВЭН
ПОХОДЫШ УШНЭН

Ро

кугыжаныш лан налмаш— гын, „М. Кундыш“, „Ма
пэш куго политик паша. рий кэртшэ“ да „10 лет
Киндэ налмашым органи МАО“ колхоз-влак 1 цэнзатлэн моштымо дэнэ ком тньэр гыч вэлэ ужалэныт.
сомол
организацэ-влакын Иал (Овэт мучко 3 цэнпартий
паш алан прэдан тньэрым гына налмэ. Ком
улмынам ончыктэна. Тидэ сомолэц-влак тидэ
райопаш аш тэ каж нэ йаллаСэ нышто пэш ш укын улыт.
комеомолэц-влакын
бойэ- Лудмо пӱрт
вуйлатыш э
епоеобно улмыжым ончал- комсомолэц Говр'инов маетэш . Тидэ паш а дэнак ну- еэ коклаш тэ умландарынын моло паш аш тат аклал- маш пашам ыштыдэ кийа.
тэш.
I Роҥго йал еовэт кӧргышТугэ гынат, Иошкар-ола тат тыгай еӱрэтак. „Кожэрайонышто тӱҥалты ш ком* рекий“ комсомол организаеомол организацэ-влак кин- цэ киндэ налмаштэ нимодэ налмашын значэньыжым гай пашамат ок ыштэ. Ком
умлэн ш уын огытыл. Ну- сорг Моисэйэва погыныно колхозник, ыш кэт крэ- машым ыштэн, комеомолэцсаньык-трвк коклаштэ ум- влакын
киндэ ужалымэ
ландарымашым
еитышын нэргэн кутырэн огыл. Альэ
огыт эртарэ.
Копӓратив ик комсомолэцат ик килоорганизацэ-влак гын, па- грам
киндымат уж алэн
шаштым еамотьоклан ку- огыл.
далтэныт. Садланак вэт р а  | „Айар Марий" колхозышйон мучко киндэ налмаш тат 5 цэнтньэр гына ужапуты рак начар вэрыш тэ лымэ. л. колхозник, комеошога.
| молэц-влак ужалыдэ шоТэвэ район мучко кол- гат комсомолэц-влак ышхозлаштэ 472 комсомолэц как, киндэ укэ, манын чакокла гыч 56 комсомолэц- ракым шындылаш толашат.
влак гына 46 цэнтньэр кин- Л ачак „Ӱжара“ колхоз гыдым ужалэныт. Колдоз рвэ- на (комсорг Рӓбчиков) 2,5
зэ вуйлатыш э-влак ельо- тоным ужалэн.
тын киндэ ужалымаш д эч
Райкомол вэлым конкрэтӧрдыжэш ик комсомолэцат нэ вуйлатымаш укэ манынжэ код, манын ӱжмы- маштэ иктым гына кала
жым огыт шукто, ельотыш еыман: альэ 2 комсомол
мийшэ-влакын опытыштым организацэ гына ваш-ваш
кидыш налын огытыл.
еорэвноватлат. Тыжэчат па
Альэ район мучко 40 тӱ- лэ, Йошкар-ола район ком
ҥалты ш комсомол органи- сомол
организацэ киндэ
зацэ-Ълак киндэ ужалымаш налмаштэ
начар кучэдадэч ӧрдыжыштӧ иГогат. Ты- лэш.
жэчат палэ, райкомол вэлым
Партий паш алан прэдан
(еэкрэтар Туруйэц)
кон- улмынам
кугыжаныш лан
крэтнэ вуйлатымаш ш агал копэрацэ коч киндэ ужалийын.
лымаш дэнэ аклалтэш . ПаТэвэ Роҥго кустым на- ш аш тэ чаракым шындыллына. Туш то райкомол ин- ш э-влаклан отпорым пуэн,
етрукты р
Рыбаков ком киндэ налмашым бойэвой
сомолэц-влакым паш аш кэ корныш шогалтыман.
мобилизатлэн огыл. Ашла
Вас. Фэодоров.

Парэҥгэ пуымаш
пла- ?шаш вэрч большэвикла вуйным Лай-сола, Али-сола, *латэн ок шого. Саботажник
Кубэр-сола, Й аш тарад йал влаклан нимогай мэрат ышышкэт озанлыкан крэеа- 'талты н огыл. Озанлык по
ньык-влак кӱрлыт. Планым литик паш а йыр актив влаулы ж ат 0,7 .процэн нарэ кым моблизатлэн ок шого.
вэлэ тэмэныт.Йал еовэт вуй- ) П арэҥгэ планым кӱрлаш
латыш э комунист Таланцэв : тыршышэ саботажник-влак
кугыжаныш
обӓзатьылет- лан пэҥгы дэ отпорым пуывым жапыштыжэ шукты- ман.
Парпон Васлий.

мэрым ончыктэн огыт шого.
Чодраштэ 9
комсомол
организацэ-влак улыт. Нуно эн чотшым нашазэ-влак
илмэ вэрым еайэмдышаш
вэрч тыршат. Тэвэ Йошкарола лэстранхозым налына.
Комсомол
организатыр
Плотникова йолташын^ыршымыж
дэнэ
бараклам
ошэмдымэ, арулык вэрч
кучэдалыт. Адак лэетранхоз-влакын тэлэ
жаплан
йамдылыкыштым
тэргалтын.
х..
«У'стьэ-Кундыш
прорабпунктысо комсомол организацэ (комсорг Вэршинина)
пашазэ-влаклан поенак клубым почын. Пашазэ-вдак
погынэн газэтым
йӱкын
лудыт. Тыштэ культбригадэ пашажым еай шындэн.
Октьабр рэвольуцо пайрэм вашэш Кукмарий йал
еовэт чодра йамдылымэ IV*шэ квартал планым 25 процэн тэмаш обэзатьылствым:
налын. Нуно Совэт-влак VIIшэ ейэзд лӱмэш лтроизводетвэн
походыш
уш нэн,
планым жап дэч ончыч
тэмышаш вэрч кучэдалыт.
Иошкар-ола район чумыр тӱҥалтыш комсомол
организацэ-влаклан ниныҥ
еэмын п а ш а ш к э п и ж м а н .
А райкомоллан конкрэтнэ
вуйлатэн, пэҥгы дэ учотым
шындашыжэ кӱлэш.
Вай. Пэлэлыш.

ЧОДРАШ ИОЛЫШТЫМАТ
ПЫШТЭН ОГЫТЫЛ
„Куго - Чигаш йал еовэт чодра планым ӱскыртланэ(Йошкар ола р-н) VI квар- нак кӱрлыт.
тыл чодра планым тэмыЙал еовэт могырым конш аш вэрч
ок кучэдал. крэтнэ вуйлатымаш укэ.
Тидэ пашаштэ ышкэт озлн Тидэ пашам кӱрлаш тырлыкан влак тормызлэн шо- шышэ, саботажник-влаклан
гат.
нымогай мэрат ышталтын
Тэвэ К у гу Нольа дэн К у огыл. А йал еовэт кӧргыеӧ
гу Чигаш йал ышкэт озан- -комсомол организацэ-влак
лыкан-влак тидэ кварты- , тыфшотышто нымогай палыштэ чодраш йолышты- ' шамат огыт ыштэ. Нинэ
мат пыштэн огытыл. Йал комсомол организацыласэ
уполномочэн влак Никола- комсорг-влаклан кызытак
йэв А. П. дэнК узьм ин И. С. пашаш пижман.
№ 20 .

Шумэльов дэн Кузьмина Л Э Б Э Д Э В Ы Н
чодра планым нӱрлыт
бри гад ы ж э
„Карл-М аркс“ колхозысо
тӱҥ алты ш комсомол организацын комсоргшо Шумэльов А. П. (Йошкар-Ола
р-н) чодра пашаш ик комеомолэцымат колтэн огыл.
„Марий йал“ комсомол организацэ гычат ик комеомолэцат кайэн огытыл. Ком
сорг Кузьмина„чодрам йанлы к-влак нумал пытарат
шонэда, мом вашкаш, шуына, тэлэ мартэн жап ул о“
—манын ОРС дэн ыштымэ
кок могыран договорым
кӱрлнэжэ.
Чодра паша дэч ӧрдыжыштӧ шогышо да кок могыран ыштымэ договорым
кӱрла
тӧчышӧ комсо
молэц влакым Йошкар-ола
райкомоллан ончалман.

ончылно

„Куго Пичанур“ колхоз
(Пижанкэ
р н,
Горький
край) 20 -шо еэнтьабрыштак
Пишмэ прорабпункт дэнэ
чодра пашам ышташ договорым ыштыш. Тидэ колхозлан план почэш 80 кубомэтырым руэн ш упш ыкташ кӱлэш ыльэ гын, планЫм утыж дэнэ тэмэна манын, 29 еэнтьабрыштэ 20
йолэшкэ да 13 / ш упш ыктышо чодрашкэ пашам ышташ лэктыч.
Бригадир
комсомолэц
Лэбэдэв бригадым еай организатлэн, кэчаш нормым:
утыж дэнэ тэмэн шогат.
Ошай Ольош.
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Орэхов ышкэ пашажым ок шинчэ
П олитиктунэм м аш ы нкуш
то начар вэржым п алэн тӱҥ алты ш кэчылаш так ситыдымашым пытараш лан полышым пуаш
райкомолвлак мутым кучат. Тидэ
шотым Йошкар-Ола райкомол сэкрэтар олмэштышэ
' К. Орэхов альэ палэн шуын огыл. Кушто тунэммаш
тӱҥ алм э огыл, Орэхов ни-

момат ок гаинчэ. Политик
тунэммаш дэнэ учотым ыш
тэн ок шого. Садланак район мучко политик тунэммаш тӱҥалдымэ йал совэ
тат шуко уло (Куго Чигаш,
Ро1гго МОяат)
’ молат>
Орэхов, кунам пэҥгыдэ
учотым шындэн щ уктэт?
Простой.

Польанин политик тунэммашым
организатлэн огыл
С. Ф. Польанин „1-шэ
Май“ колхозышто (РуйаСола йал совэт, Оршанкэ
р н) комсомол организатыр
лан шотлалдэш А комеоъттт
мол организацыштэ поли+ тик тунэммаш нэргэн огэш ат шоналтэ. Тидлан нимо-
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Совэт влак
еайлымаш
дэн от^от кампаньылан йамдылалтмаш, адак тидэ п а
шам кӱлэШ еэмын эртарымаш паша-влак лудмо пӧртвлакын ик кӱлэш папташт.
Тугэ гынат, Морко районышто улшо посна лудмо
пӧрт-влак тидэ паш а дэч
ӧрдыяшштӧ шогат. Тэвэ
Ш альэ йал совэтысэлудмо
пӧрт гын, совэт-влак еай
лымэ дэн отчот кампаньылан нымонарат йамдылалтын огыл да йамдылалташат огэш тыршэ.
Совэт-влакФ еайлымэ да

гаййам ды лалтм аш атлийы н
огыл.
Комеомолэц-влакын диециплиныштат ӱлнӧ шога.
Польанин гын, погынымашыжымат ш укэртсэк ыштэн огыл
* *
Польаниным райкомоллан
почкалтарыман.
КИМ.

Райкомол пропагандистым альат луэн огыл
„Кундыш“ комсомол орА райкомол альэ мартэат
^ганизацы ш тэ (Иошкар-ола пропагандистым муын пур-н» политик тунэммашлан эн огыл»
^ йамдылалтыногытыл. УчэбПолитик
тунэммашым
никлан океа погымашым жапым ш уйыдэ тӱҥалман.
организатлыдэ шогат.
Савлий Иыван.
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аклан лудаш у еай кынага-влак укэ, тошто улыт.
Тидэ лудмо порт вуйлатышылан комсомолэц Матвэйэв шога. Тудо совэт-вл
ак еайлымэ нэргэн маееэ
умландарымаш ышташ кол
хоз маееыш ик канат лэк*
тын огыл. Совэт-влак еайлымэ дэн отчот кампаньым
эртараш лудмо пӧрт влакланат чот полшыман.
Йалкор.

ЙАМДЫЛАЛТЫНА

„Шытышэ“ колхоз КОМСО
влакын тыршьш^ышт
дэнэ (Арбан йал еовэт, Йош
кар-Ола р н) еовэт-влакым
иужэн еайлымашым еэҥымаш дэнэ ваш лийэш. Тэвэ
кугыжаныш лан
парэҥгэ
МОЛЭЦ

пуымо, йыТын нӧшмӧ тӱлышаш планым 100 процэн
тэмэн. Адак мушымат жапшэ дэч ончыч тӱлаш мутым пуэна.
М. Фавстов.
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о т ч о т п а ш а д э н э тӱрлӧ ло
з у н г , п л а к а т в л а к у к э . Пырд ы ж газэты м гын, и к к а н а т
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КОЛХОЗЫМ М0Р030ВЛА ВУИЛАТЫМАН ОГЫЛ

„Ч апайэв“ колхоз прав
лэньым колхоз вуйлатыш э
комсорг Морозов Й Й. куго лампэ тул дэнэ волгал
тарэн. Ы ш кэжэ лопка ӱетэл тӧрэш пэл могырынрак эҥэртэн шинчынат, ала
мо пэш куго паша нэргэн
шонэн шинчышыла койэш.
— Ух,-манын кок кидшым вакш ш улдыр гай
шаралтэн,
пэл
йоляшм
чотрак пырдыж воктэн чымалтышат,—этиат огыт чумырго, комсомолэц-влакэм
еовэт еайлымэ пашам огыт
аклэ ала мо, маньэ да шыпланыш. Варажым
мыйат
шижым,—Морозовын еовэт
еайлымашлан йамдылалтшаш вэрч шӱмжӧ коршта
улмаш .
Орол пӧртыштӧ кармонь
йӱк шокта. Коклан „ш у-у у и
воштыл колтат. Нинэ ком
сомолэц - влак Морозовын
ойгыжым шиждэ моло рвэ
зэ влак дэнэ пырльа ӱдырвлак дэкэ кайаш чумыргэныт.
— Тачэ комсомол погынымаш лийшашлык,погынымашкэ^ кайаш кӱлэш ,—ма
ньэ лукыш то
шинчышэ
лапкатарак рвэзэ.
— Тугэ гын, кайшаш,—
маньычат лэктын правлэньыш ошкыльыч.
Морозов комсомолэц-влак
коклаштэ пэҥгыдэ дисциплиным шындэн огыл. Адак
политвк
воспитаньыжат
укэ. 1934 ийлан ик политзаньатьат лийын огыл, Ку-

в

дыза стабильнэ учэбниклан
оксам погэн колтэна"—манын ойлышт. Тудо „айда
ок кӱлым
ида ойлышт,
куш то мэ тунар шуко оксам муына“—маньат, комсо
молэц влакат шыпланышт.
Йошкар-ола райкомоллан
Суриковын политик тунэммашым ӱскыртланэн кӱрлмыжлан комсомол мэрым
ыштыман. Комсомолэц вла
кын политик палымашыштым нӧлдалшаш вэрч больш эвикла кучэдалман.
Эскэрышэ.

И

„Шыгышэ“
тӱҥалты ш
комсомол
организацыштэ
{Арбан йал-совэт, Йогакарола р-н) политик тунэмаш
^ альат тӱҥ алы н
огытыл.
Политик тунэммашым ком
сорг- Суриков ыш кэак кӱрлэш . Пропагандистым йамдылэн лукташ лан Райкомол пэлэн тылзаш курсым
почыныт ыльэ.
Суриков
ныгэмат ыш колдо.
г'
Тунэмаш лан кнага, кагаз,
карандаш
йӧршэш
укэ.
Комсомолэц-влак Суриков.лан икана вэлэ огыл „ай-

на

Политик тунэммашым
Суриков ышкэак кӱрлэш

маштэ еовэт влак еайлымэ
дэн отчот кампаньым, тидэ
дэнэ пырльак октьабр пайрэмым могай еэҥымаш дэнэ ваш лийаш . конкрэтнэ
пашам ончыктымо. Тудо
ончыктымашым образцово
ш укташ чыла
комсомол
организацылан конкрэтнэ
кучэдалман.

Лудмо пӧртлан совэт-влак
еайлымаш паша дэч ӧрдыжэш
кодман огыл

ль
но

курслаш тат тыгак. Посна
комсомолэц-влак ӱскыртланэнак огыт кошт. Тэвэ Горьачкин, Мукайэв, Алэк
сандрова, Соколова, молат
„мэ политикым тугаКак палэна, а мом лаврам кэлын
кӧш таш “—манын ик урокышкат мийэн огытыл. Комсокол комитэт нымогай мэрымат ыштэн огыл.
Политик тунэммаштэ улшо ситыдымашым кызытак
пытарыман. Политучобыш
чыла комсомолэцлан обӓзатьылнэ коштман.
Тунэмшэ.

сс

М арпэдинститут
комсо
мол комитэт политик тунэммашым ок аклэ. Тидэ
ж ап мартэн кок урок вэлэ
лийы н. Тунэмаш 100 процэнлан авалтымэ огыл. Тэвэ 2 октьабрын лийшэ политш колы ш уло тунэмшэ
кокла гыч 60 процэн вэлэ
лийныт. Комитэт сэкрэтар
А сы лбайэв „95 процэнлан
лийы ны т"—манын Горрай
комолыш сводным пуэн.
14 октьабрыштэ йӧршэш
кӱрлмӧ. 8 -шэ тэматичэскэ
отдэлыштэ тунэмшэ ЗО студэнт кокла гыч лачак 12
м эҥ вэлэ коштыт. Моло

йолташлан уш ыш налман.
Нинэ комсомол организацэ-влакын примэрышт почэш ола кӧргыеӧ моло производствэнэ комсомол орга
низацэ-влаклан йамдылалтман. 27 октьабрыштэ лийшэ
производствыласэ комсомо
лэц влакын тӱш ка погынымашышт лийэ. Погыны-

от

ПОЛИТИК ТУНЭММАШЫМ
ОГЫТ АКЛЭ

Совэт-влак еайлымэ дэн
отчот кампаньылан йамдыдалтмаш Октьабр рэвольу
цын 17-шэ идалыкш ылан
йамдылалтмаш дэнэ кылталтэш. Кызыт комсомоллан
тидэ п аи тл ан йыр-ваш чот
йамдылалтман, тышкэ кумда маееым^ ушыман. Тидэ
шотышто Йошкар Ола кӧргыеӧ комсомол организацэвлаклан примэрым ончыкташ кӱлэш ыльэ. Но мок
таш огэш лий. Паша начар
шога. У тларакш эсовэт, копэратив комсомол органи
зацэ-влак пашаш тарванэн
огытыл. Октьабр рэвольуцо пайрэмым эртаӱаш лан
планымат ыштэн огытыл
(Обик, Марисойуз).
Лачак Чодра завод дэн
Стройтрэст комсомол орга.
низацэ-влак гына пашаш
тарванэныт. Совэт влак 7 шэ
ейэзд лӱмэш производствэ
нэ походыш ушнэныт.Строй
трэетыеэ
комсомол организацэ октьабр рэвольуцын
17-шэ идалыкш э
мартэн
йоча йаелэ дэн лэсотэхинетитут пӧртым ыштэн гаукташ тыршат. Кок организацыгэ пашазэ влак коклаштэ
Октьабр Кэчын куанымаш
каеым ышташ йамдылалтыт.
Чодра заводыео комсомол
организацэ подшэф колхозэшат куанымаш каеым ышташ йамдылалтэш. А етройтрэет гын, подшэф колхоз
нэргэн альэ шоналтэп огыл.
Тидым комсорг Самсонов

бл
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вым нальыч.
Мэ, политик тунэммашым
чыла шот цэнат йамдылалтын ваш лийна.
Тыгэ „Ӱжара“ колхозысо
комсомол
организацыштэ
(Морко р-н, Ярын йал совэт) политик тунэммаш
пэрвый кэчынак организо
ванна тӱҥ алалтэ.
Н. Йаковлэв.

Ро

октьабрыштэ 12
комсомолэц, моло колхоз
рвэзэ да пионьэр - влак по
л итик тунэммашым тӱҥ ал а ш пэш куанэн чумыргышт.
Пропагандист Сэргэйэв
сайы н йамдылалт толын.
Пэрвой кэчэ гычак тунэммын сайлыкшэ вэрч кучэд ал аш молат обэзатьылст-

СОВЭТ-ВЛАК САЙЛЫМАШЛАН ЙАМДЫЛАЛТМАШТЭ
КОМСОМОЛЛАН ПРИМЭРНЭ ЛИЙМАН

би

СЭРГЭЙЭВ— САЙ ПРОПАГАНДИСТ

СОВЭТ-ВЛАК САЙЛЫМАШ ВАШЭШ

й

ПОЛИТИК ТУНЭММАШЫН КАЧЭСТВЫЖЫМ
ПРОПАГАНДИСТ-ВЛАК РЭШАТЛАТ
22 -шо

3

Рвэзэ Комунист

зэ ыштэт,
пропагандист
укэ-е. Райкомол пропаган
дист йамдылымэ курсышкыжо ' ик * комсомолэцым
колташ йодын ыльэ да,
туш кат Морозов ыш колто.
АлаМорозов ышко тунэммашыжым нӧлталын кол
хоз пашам вийаҥдынэя^э.
Укэ. Тудо колхоз вуйлатышылан ш укак ок шого
гынат, шэржэ тэмын. Сандэнэ тидэ паша гыч шылын вуйжым ойырэн кайнэжэ. Кызытат,-кунам тидэ
паша гыч ойырлаш гын,—
манын кӱеэн гычшэ кагаз
лоҥгасэ
колхоз пэчэтым
луктын очыктыш.
Морозов
тылэч ончыч
йал еовэт плэнумыгато лийын улмаш. Тушто:
—Совэт-влакым угыч еайлымашым, чыла полатиккампаньымат 100 процэн
тэмэн вага лийага манын
кутырмыгат годым Моро
зовлан чот „йошкаргашыжэ
логалын. Йошкаргыдэжат
ок лий,— „Чапайэв“ колхоз,
тӱрлӧ политкампаньэ пашаштэ йатыр ш эҥгэч шӱдырна. Сандэнэ Морозоват
комсомол
погынымашэга
еовэт еайлымэ кампаньылан
йамдылалтмэ нэргэн руал
пумо гай пэрэн, пэрэн пуа.
Морозовын оҥгыр
гай
йандар йӱкгаым еэҥэн, омеа тӱрыштӧ „лор да лор“
нэр йӱк дэнэ малымэ йӱк
пӱчкэш. Тидэ погынымашыш
толшо комсомолэц

Ивайков, Морозовын ончылео куго пашажэ нэргэн ойлымо почэш,
йоҥгылгэн
кайшыла нэралтэн колтэн.
— Совэт - влак
угы ч
еайлымашым кугыжанышлан тӱлышашым ЮО процэн тэмэн ваш лийман. Тидым ш укташ лан
колхоз,
тугак ышкэт
крэеаньык
еэктырышкат посна комеомолэцым пэҥгыдэмдаш кӱлэш. Кузэ ыштымышт нэргэн отчотым колыштага,—
манын Морозов ыгакэ гаонымашыжым калаеыш. Тидлан чыланат кэлш эн тыгак
пунчалыт.
15 октьабр, тошто „Покро“ пайрам. Озакйа^ йал
мучко „Покро“ йӱщӧ-влакын мурышт шэргылтэш.
Морозов посна паш алан
пэҥгыдэмдымэ комеомолэцвлакын пашаштым тэргэн
ыш шогат, океа план кумыр погыдэак кодо. Ситартышьтжлан Морозов комсо
молэц-влак дэч отчот колыгатмо олмэш ышкат орымэш
йӱын, комсомолэцвлакшым кырэн налын.
А моло маееым мобилизатлымэ олмэш умшаштым йа
нэрыштым вэлэ удыркалэн
кошто.
Пытартышыжлан йал орол Дроздовымат
почкэн
пыгатэн. Тидыжлан
Мо
розовым райкомол чоткыдын пэра манын ӱш анэна.
К. Морозов.
Й ош кар-ола район,

Шэкльанур йал еовэт.

Рвэзэ Комунист

30 октьабр 1934 ий № 100

5 тӱжэм экз. „Рвэзэ Комунист“вэрч
Рвэзэ-влак культурно илаш
условийым ышташ йодыт Мэтрнйым имньэ шыдын онча
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Мочаш кайаш кок
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Мыйат куштынэмда...

МЭМНАН КРИТИК
Газэт— Мэдтэхнинумым
пашашкэ тарватыш
Тидэ возымаш мэд18 октьабрыштэ лэкпашашкэ
шэ 96 номыран »Рвэзэ тэхникумым
Комунист“ газэтэш .Мэд тарватыш. 25 октьабрыш
тэкникумын
пашажым тэ тӱшка студэнт погыйол ӱмбак шогалтыман“ нымаш лийэ. Погынылӱман статьйам возымо маштэ „Рвэзэ Комунист“
ыльэ. Тыштэ мэдтэхни- газэтэш пэчэтлымэ стакумышто ӱлшо ситыды- тьйам лончылышт. Стамашым чыла чарашкэ тьйа чыныш лэктэ. Чынак тэхникумышто силуктын возымо ыльэ.
тыдымаш пэщ шуко ли—
Мэдтэхникум
тунэммын качэствыжэ вэрч йын. Тунэммын качэстогэш кучэдал.Тыштэ чы- выжэ вэрч кучэдалмаш
лажэ 168 студэнт уло паша лушкэн, прогул 0,3
Нунын кокла гыч^ сэн- процэныш шуын. Стутьабр тылзын 50 йэҥжэ дэнт-влакын илыш усло„нэудым4 нальыч Уро- вийышт начарэшташ тӱкыш вараш кодын тол- ҥалын. Заньатьыш тумаш фактат лийэда, про ныктышо - влакынат вагул кушкэш, комсомол раш кодын толмо факт
комитэт прогул вашта лийэдэн.
Тидым, чыла ушыш
рэш начар кучэдалэш
—манын возымо ыльэ. налын, улшо ситыдымаТылэч посна моло ситы- шым кӱчык жапыштэ
дымашымат йатыр во- практик шотышто пыта
раш пнжыныт
3ымо ыльэ

Мароблит уполв.

почэш

Наганзв Иваным судыш пуымо
„Марий Ушэм“ колхо
зым клас тушман кыд
гыч утарыман“—манын
возымо йункорын возымо статьйажым У-Торйал район калык титак
паша тэргышэ дэкэ тэргаш колтэн улына ыльэ.
Тидым У-Торйал ра
йон калык титак паша
тэргышэ тэргэн налын,
тыгэ увэртара: ...Нагайэв Иван нэргэн возымо
тэцдан йункордан стать
йажэ чыныш лэктэ. Нагайэвын ачажым йэҥ
мландым арэндоватлэн
илымыжлан, колхозышто паша дисдиплиным
пудыртымыжлан колхоз
гыч лукмо. Нагайэвшэ
»Марий Ушэм* колхозыштак рэвкомисэ члэнлан шогэн. Тукам Вино
градов Фэдот дэн коктын 62 цэнтньэркиндым
колхоз страхвундо гыч
ышкэ ойышт дэнэ кол

хозник-влаклан шэлэдэныт. Имньым, оравам
трантасым колхозыш пуэн огыл, чыла ужалэн.
Вара 1933 ийыштэ чыла
йэшыж дэнэ 52 трудоДэньым
вэлэ ыштэн.
Страхвундо гыч ышкаланжэ 32 пуд киндым
налын кочкын.

Пэтухов тӱльа
Газэтэш пэчэтлыдымэ
„Колхозник* йункорын
„Серп и Молот" кохоз
члэн П э т у х о в (Коҥганур йал совэт, Торйал
р-н) колхозын 75 тэҥгэ
оксажым кучылт пытарэн“ манын возымыжым
23 сэвтьабрыштэ Торйал
райзош тэргаш колтымо
ыльэ. Тидым райзо тэргэн нальат, „статьйа чын,
Пэтуховлан 75 тэнтэм
тӱлаш* кӱштымӧ“—манын увэртара.
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Имньэ пыкшэ ш ӱлалтыш ;
тарантасым чыла ш алатэн
шуэн, тортаж дэнэ куд аиын чодра кӧргыш пурэн
шогалын,
Посылкэ, писма, газэт—
чыла йогэн пытэн. Таран
тас плэчоҥго ала куш кудалын. Ой, плэчоҥго ышкзкудалын огыл, и м н ь ы ж Э '
чымалтын.
Мэтрий дэн Элыксандыр'
корно кок могырышто ш уйныл кийат.
Эрлашыжым нуно улопогыштым нумалын мӧҥгӧ
ошкыльтт. Ймньэ ик сутка.
чодра покшэлнэ вуй тӱҥ дымӧ дэнэ шогэн.
— Ы ых!.. Ышкэныштым
тӱҥдэн шогыктышаш ыльэ,.
—колхозник-влак шудалыт..
— Вуйжым пытарымэ огыл альэ,—Мэтрий ойла.
Мэтрнйым имньыжат ш ӧрын ончалэш...
Прокурор дэн райзо ку зэла ончалыт гын?
Майский Й., Тигак.

Пӧтыр газэтым чот шара

Кутлукайэв Пӧтыр Иошкар-ола Комвузышто тунэмэш. Пӧтыр массэ паша
ыштымаштэ ' йогланэн ог
эш кий. Пашам еай ышта.
Умландарымашым
ыштэн, студэнт-влак коклаш-
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„Тачэ канмш“

Волков Мэтрий дэн Эл
ыксандыр(„13 шо октьабр“
колхоз, Морко р-н) Морко
пошто гыч писма дэн газэтым в ЭСЬ-ш ӱргыш кондат.
Пэш чот йӱшӧ улыт.
— Имньэтым поктыл,—
Мэтрий кычкыра.
— Тыйжэ мо улат,—умша гы ч шоҥым йоктарэн,
Элыксандржэ в а ш т а р э ш
урла.
Укэ, иктыштынатимньым
поктымо
ок шу. Нуно,
паш аланмучаш ым муыт.
Шонэн-шонэн тыгэ кэлшышт:
— Коктынат
иканаштэ
имньым покташ...
„Ш роп да шроп“ кырымэ
йӱк кугу чодра вошт шэргылтэш.
имньэ кудалэш.... Таран
тас шӱдырна... Чодра корно лакылан вэт... Кудалш этла чытэт гын чӹтэ.
Кычкырат, имньым поктат...

от

Туш то чэрэтым вучэн кана музыкым шоктат. Мый
шогымэш, лиш ылрак йал- гынат,„пэш танцоватлынэм
ыш мийэн мочаш сайынак да... Йолташлан
ӱдырат
пурэн толаш лийэш... Чын, йамдэ... Музык чарна.
Канымэ качын, Йошкар- чын, шойа огыл. Тыштэ
Но, тудыжо йӧра огыла,
олаш тэ гын, ш укӹ рак ма- чэрэтым вучышэтла, вич- йара жапэтым коч кузэ
лымэт пайдам п у а дыр. куд круж ка квасым йӱын гынат эртарынэт. Эсогыл,
Кэчывал маркэ садак ин пытарэт. К угу, ш арлыш э ик газэт тӱсымат от уж...
карнышт
гуш кат кайаш ок лий. Вэр мӱшкыр дэнэ
у к э огыд, вэр пэш кумда шынчылташ %олымбалжат
эсогыл укэ...
да... Но...
Пурэн ш уат. Вургэм саРвэзэ йэҥ малэн кыньэПазарыш ошкылат. Шылэш да куш кайа?.. Лучо кымэ шкап лавран. Тунам жэ лаврам йатыр кэлат...
шонэн-шонэн, йыр-ваш пӧр- лавра лукыш то шогымэтла
Рвэзэ гын, рвэзэ шол.
далын лэвэдыш йӱмалнэ чӱчэш... Ӱмбачэт кудаш ын Эрэ ы т к э
шинчымашы
мушкаш тӱҥалат... Рожын жым ш араш толаша. Тушкийа...
— К уш кайаш? - йодат таз гычэт кокана шӱргым то ОГИЗ магазин уло.
пырысла
нийалдымэшкэт
ыш кэ дэчэт.
— Айста, книшкам налы— Л учо 12 ш агат мартэ вӱдшӧ йогэнат пыта.
на,-йолдашым
ӱжын магамалаш да библиотэкыи 1 каРожын таз гыч мушкын
йаш,—адак ыш кэак вашму- толашымэш, йогэн кайдымэ зиныш ошкылат. Канымэ
тым пуэт.
лавран вӱд йэрла толкы- кэчын тыгай йэҥ пэш шуБиблиотэкыш
книш ка напт кок могырып! коштэш, ко лэктэш. Паша кэчын
ваш талташ кайэ вэлэ, 12 Кэч тужакын муш...
ш агат маркэ тушко пураПатьий Йогор ЗО ырший- мийаш от ш у гын, канымэ
ш ы ж э пэш йӧсӧ вэт... Омса лан лышташ йогэн пыты- кэчын иктаж пэром да налолмэш к у гу гына оҥа шо- шан выньыкым налын пу- нэт.
рэн. Лӧка ӱмбакэ ышкэнУкэ. Мнйэн пэрнашыжэ,
га*Иӧра.
%
Кас ш уэш ... Биб- жым кыраш кӱзэн шинчын куго кӧгӧн орола. Молӧ ма
лиотэкыш пурэн шинчат.
вэт. Орадэ гын, орадэ... газин торгайа, а тудо „ка— Газэтым лудам ,—шо- Воштыр мучашан выньык на,“ тӱкылмӧ.
налтэт. Тунамак винаматан дэнэ ышкэняфш ровэдэ.
Эрлашыжым йодат.
й эҥ л а пычкэмышэш шинВэс йолташыжэ:
—
Молан тэҥгэчэ почмо
Ч э н кодат: тул йӧра...
—
Ой, ужалшыжым, ты-огыл ыльэ?
— Л удш о'йолдаш эм ту- гай выньыкшэ дэнэ ышкэн— Каныш...-вашмут олнамлан мо кӱлэш , палэт?..
жым поньыжа аш,—манын
мэш кычкырал колтат.
Мый пэш латэштарэнам. шогылтэш.
Каныш огыл, йэш-влак
Кэчывал дэч кодш окиндэм
Мушмо шотым ыштэт.
кӱсэныш так ыльэ да, тул Чийаш тӱҥалат... Чийшэт- пэш чот книшкам лудаш
лиймэш калбас дэн киндэм ла лавран мочаш ош вур- тӱҥ алы т шонат дыр. Ала
пурлы н шинчылдым. Тул г э м э т ы м йӧрдымын лав- книшка пэш содор ужалэн
лиймэш кэ кочкын вэлэ ог- ыртыл пытарэт... Мӧҥгэт пытаралтэш шонат?.. Тудыжлан ӧршаш укэ, кок
ыл, подшо лийэш гын, та кайэЧ1 да адак
мушкын
га вуйым налын, шолдэ- угы ч вэс вургэмым чийдэ ийаш книшкалсат альэ шуко уло.
нат нулдэн ш уктэт.
Библиотэкыш тэ тул лий- от кэрт...
Вэс сэмынат шонэт: рвэ
мым вучэн, жапым эртазэ-влак канымэ .кэчын ош
рымэш мӱшкырым тэмэт...
вургэмым
чийэн толыт.
Мыйэ моло сэмын лэктын
М агазиныш пурэт гынжэ,
кайаш огыл, кочкаш кин
п у р ак дэнэ
урналдынак
дым намийаш шонэм.
Роскиношто ш агат дэнэ лэктат. Нуно тидыжымат
чэрэтыштэ шогэн, билэтым шоналдат.
налатат, пурэт.
Каныш кэчын „куштылЭ-эх... Музык почэш куш го
кавалэрийэт“ пэш чулыЪашыжэ-э...
мын „кудалыш тман“ шол.
— Давай танцуем!..
— Дава-ай!..
Облас рӱдыштӧ каныш кэ—
Тачэ мочаш
пурэн Моло ик чэрэтым куш - чын тӱсыжым вашталтымаар у капкылэш у ву р гэм ы м тэн налыт. Варажэ тый тӱ- нак: кажнэ рвэзыжат сачийэн толам—манын Как- ҥалнэт, музыкшо чарна...
Кок ш агат коклаш тэ вич йын канэн кэртшэ...
ш ан вӱд тӱрысӧ мочаш
В. Фэодоров.
минут дэнэ пэш ш уко кок
кайэт.

бл
и

Библиотдкыш кайаш мо к ӱ л ш ?

тэ 42 экз. тӱрлӧ газэтыж
шарэн. Нунын коклаштз»
эн шукыжо комсомол газэтлан подпискым погымос
Ы ш кэ почэшыжэ Афанасьэвым ӱжэш .
Измайлов П. В.

Йакимовым судитлыман
Тошто Торйал йал совэт
кӧргыштӧ (Торйал р-н) газэт, писмам кондыштшылан
Иакимов Тикын шога. Тудо моткоч його. Газэтым
озаж дэкэ нигунамат намийэн ок шукто. Йэҥлан вэлэ пуэдэн колда. Тыгэ
подписчикын кумылжо во

ла. Газэт шарымаш йӧршэш
укэ.
Эргыжэ Выльып (комсо
молэц) толшо писмам озажлан ок пу.
Йакимов - влакым пошто
пашам
пуж галымыш тлаа
да писма почэдымыштлав>
судитлыман.
А. Эр.

Шутихин комсомол чапым волта
„У п а су “ колхозысо тӱҥалтыш комсомол организацын комсоргшо Шутихин
(Торйал р-н, Кузнэч йал
совэт) комсомол чапым волта.
Тэвэ ш укэртэ огыл руш арньа пазар гыч толшо
колхозникын 6 пуд урж ажым пэчкан купэш йастарэн кодэн. Тылэч посна
литыр аракажым луктын
налын да ормэшкыжэ йӱын. Адак моло колхозник
рвэзэ - влакым ышкэ дэкшэ погэй карт дэнэ модын
кийа.
Тудо колхозышто счэтоводлан ышта. Чыла учот
паша тудын ӱмбалан пыштымэ. Вара кузэ тидэ па
шам ш уктэн шога? Вик
каласаш кӱлэш , нымо шотат укэ. Учот паша пэш
чот окшакла. Колхозниквлакын паш а кэчыштым
йомдарэн иытарэн. Сандэнак кызыт колхоз доходым
паш а кэчэ дэн шэлмэ шо*
тышто колхозник - влакын
кэлшыдымаш лэктэ. „К у
нам мэмнан паша кэчым

чыла муыда, тунам ижэ*
шэлаш тӱҥалман“—маныҥ
нуно кутырышт.
Торйал райкомоллан „У
пасу* колхозысо тӱҥалтыш.
комсомол организацын п а шажым тэргэн налын, йолӱмбак шогалтыман, Шути»
хиным, комсомол дисциплиным
пудыртымыжлаш
кызытак мэрым ыштыман.
Шопкэр.

'

*'/

Пзтровлан комсомолышто
вэр лийман огыл
„ Ч а в а й н “ колхозышто»
(Морко р н)
комсомолэц.
Пвтров А. копэративыш т»
шогымыж годым растратым
ыштышат, ик ийат пэлӹлан
казна паша ышташ суди тлалтэ.
Тудым альэ маркэат комсомолышто шогыктат. Райкомоллан Пэтровын комсо
мол билэтшым ш упш ы к
налман.
Чэг.
Отв. рэдактыр олмэж
В. И. ЙУШКОВ.

78. Йошкар-Ола, Маргосиздатын 1-шв типогр. ВЛКСМ Маробкои дэн Горкомын органжв. Савыктытэ .Мар. Ком.“

