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ВЛКСМ Маробкойя дзн Йошкар-Ола Горком орган.

ОБЛАС ПРОМЫШЛЭНЫСЫН ПАШАЖЭ
Д А 1935 ИЙЛЫК ПЛАН НЭРГЭН
ЭШКИНИН й. облас совэт-влакын Х-шо сӓэздыштэ ыштымэ докладшэ гыч
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шындышэ, мэш айш э чий
нимогайат укЭ. Вигак ка*
ласаш кӱлэш : куш тылго
промышлэныс управлэньэ,
завод дирэктыр-влак конкрэтнэ вуйлатэн огыт шого. Адак завод^аштэ, про
гу л да простой ш уко уло.
Тэхник нормо ыштымэ огыл да хозрасчотым пэшак
начарын илышыш пуртат.
Промышлэнысыштэ начар пашам ужын, Обисполком прэзидиум шуко
гана писын тӧрлаташ кӱш тэн. Т угэ гынат ш укташлан кӱлэш сэмын пижын
огытыл.
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Ындэ пашадар кушмашым налына. П аш адаркодшо кум ныл ий дэнэ таҥастарымаш тэ 56,8 процэнлан кушкын. А вот паш адар куш маш дэнэ паш а
лэктышым таҥастарэн ончэна гын ,7 паша сай манаш
огэш лий, нунынкоклаш тд
кӱрылтыш
утларакшыу;
йандау, коваштэ, пуш эҥ гэ
сату *ыштымэ промышл»нысыштэ койэш. Тыгэ ыщтымэ дэнэ йандау заводвлак 312 тӱжэм тэҥгэ па*
шадарлан утым кучы лты ныт.

Ышкэ ак волтымаш

П уш эҥгэ сату
ыштэн
лукмаш тэ да йал озанлык
промышлэнысыштэ ышкэ
акым волтымаш уло гын,
вэрласэ прэдприйатьэлаш
тэ тидэ паша нэшак начар
корнышто шога. А ыгакэ
ак волтымо пайам сӓй корнышко шогалташыжэ пэшак кӱлэш ыльэ.

Ы ш кэ ак
волтымашт»
брак ыштымаш кугу чаракым шында гын, брак ван*тарэш кучэдалмаш, кӱлэщ
вэрым налын огэш шого.
Лампэ-влак 25 процэн, за
вод гыч
кӱртньӧ корно
с гайсӹШКЭ
яӓнТайШыла
пудыргылэш. Моло еитыдымашат шуко уло.

Пашазэ шукэммаш

1930 ий дэн 1934 ийым производство пэлэн улшо
таҥастарымаш гыч произ- организацэ-влакын тыгыд»
водствышто
пашазэ-влак калык кокла гыч произкуш маш 111 процэнлийын. водствышко шупгамыгатым
А. Ф. Эшкинин йолташ
Марий кокла гыч пашазэ
тэхник дэн экономик шо- елак шукэммага 12 гыч 20 начар ончыкта. Тыгай титым4 палэн налд&ч пашам процэн мартэ вэлэ нӧлтал- такым кыбытак тӧрлатащ
алтын. Тидэ шот дирэктыр, кӱлэш .
ышташ тӱҥалыт.
Изваскэ дэн Трубный заводым налына. Нинэ завод
г так смэтэ дэч посна, проэкт дэч посна паш а ышташ
тӱҥ алм э улы т. Нинэ строитьылствэ-влак кунар жап
Соцсорэвнованьэ дэн уд- ко жап лончылэн налдэ
пашам ыштэн кэртыт, раш арничэствым шармага да кийктат.
палэ огыл.
Соцсорэвнованьэ дэн удтудым шотыш налмаш к у 
ЙужО' стройкышто обору- гу паш а гынат, йатыр прэд- арничэствым кумдан ш а
дованьэ шот пэш ак начар. прийатьылаш тэ
ш о т ы г а рага кӱлэш . Производствым
Ик уж аш ик вийан, вэс налмэ пашам больгаэвикла
сайэмдымэ ойым вашк»
ужаш вэс вийан, кумыШо виктарэн гаогэн огытыл.
лончылэн
налын, кэлшыуж аш кумышо вийан.
Производствым
сайэм“
Адак йужо стройко-влак дагалан ой пумашымйатыр шыжым илышыш Пуртащ
жапыштэ огыт ш укталт.
вэрэ бӱрократла ончат, шу- тыршыман.
В э р ы с э промышлэныс
пашаштат ситыдымаш шуко уло. Капитал пыштымаш кушкын гынат, вало
Кустар промышлэныс об-( пуртэн моштыман. Произвой продукцо лукмаш изэ- лас кӧргыштӧ к у гу вэрым водствын тэхндкыжым пэш
мын вэлэ. Ийдалыкыштэ налын шога. Кызыт-ныл сайын шинчыман датуды м
28,0 милийон тэҥгэаш са- ушэм
шотлалтэш . Нинэ | тунэм налман. Уло пашавр
тум пуаш кӱлэш ы л ьэгы н , ныл сойузышто 13 тӱж эм ' сайэмдэн шогыман.
24,8 милион
тэҥгэашым утла члэн ш отлалтэш.Члэи
Промфинпланым шуктывэлэ пуэныт.
влак кушмаш ты гэ койэш: мо вэлэ огыл, пашам экПосна промышлэныс шот 1931 иЙыштэ 11727
ЙЭҤ, ищ к дэч посна ыштыман.
гыч пагаа план шуктымаш 1932 ийыштэ 16388 йэҥ,
(Кужун копам кырымаш)
тыгэ койэш: Йандау про- 1933 ИЙЫШТЭ 14098 ЙЭҤ,
мышлэныс
68.4 процэн, 1934 ийлан 13076 йэҥ уло.
коваштэ,
пижгом
завод
Арык кыдалаш
шкоВигак каласага кӱлэш,
106,5 процэн, портыгакэм
дэн кэм завод 89,6 процэн, ущ эм-влак члэныш шупш- лы ш ю (Морко р-н) СВБ,
кэрмыч завод 41,9 процэн маш пашам начар ыштат. МОПР, ВОКК, литкружок,
Промышлэныс шотышто молат улыт. Тугэ гынат 9
вэла т :мэныт.
П р о г р а м ы м шуктыды- партий дэн правитьылствэ нимогай иагаамат огыт ышмаштэ могай чарак уло, дирэктивым умылэн налаш тэ., Погынымашат лийын
Ник.
мо вара, мэшайа? Чарак кӱлэш да тудым илышыш огыл.
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Ожно, рэвольуцо дэч он- I 1934 ийыштэ 11,3 милион
чыч облас кӧргыштӧ кум тэҥ гэ мартэн шуын.
ш ӱкш ӱ сусыр завод вэлэ
ыльэ. Ниныштат
кӱлэш ; Баловой продукцо шо*
сэмын пашам ыш тэн, огы- | тыштат Тыгакак: 1927— 1928
тыл. А кызыт ЗО з^водна ийыштэ 4,2 милион тэҥгэаш
уло. Нинэ завод-влак у ыльэ гын, 1934 ийыштэ 21,6
сэмын, сайын ыштымэ ул- ; милион тэҥгаӓш мартэ шуыт. ЗО завод кокла гыч 1ын.
3—4 заводшо мэмнан обНинэ сипыр-влак гына
ласлан вэлэ огыл, уло Со- промышлэныс ш о т ы ш т о
мэмнан обласын к у гу н он
вэт Ушэмлан кӱлэш ан.
Рэвольуцо
дэч ончыч чык каймыжым ончыктат.
тӱҥ фонд 1 милион тэнтэ- | Тыгэ МАО н яграрнэ-сыраш вэлэ ыльэ.
1927—28 ' йэвой облас гыч индустриийыштэ тидэ фонд 2,3 ми- | альнэ
аграрнэ обласыш
лион тэҥгэаш лийын а савырнымыжэ палэ.
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ман индустрий кушмаптым
да титак-влакым т ӱ ж вак
л^&т*-тн.- .куя?» т у л 0 титакым пытараш корным 0Н«
чыктэн пуш аш задачэ шо»
га.

й

•Сталин наций политикым
илыш ыш пуртымым ончыкта.
Капиталист эллаш тэ мэм
нан сэмын ончык каймэ
огыл, ончык каймыжэ нэргэн шоналтэнат огыт кэрт.
Моланжэ раш палэ, вэт
капиталист эллаш тэ уло
промышлэныс капиталист
^
кятттПат».
вэрчынак нунын промышлэныс ончык кайэн нигунамат ок кэрт.
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Чыла Ончык каймаш нарти й ы н гэнэральнэ корныжл ан кӧра лийын да Лэнин

Мэ ышкэнан
пашанам ончык колташ вийан полӱш анэн
ыштэна. Пашам ша. М аргрэсым ваш кэрак
вуйлатымаш тэ Лэнин-Ста- ш укташ тыршыман.
Тыгак кагаз комбинаты
лин партий шога. Мэмнан
совэт диктатур пэҥгы дэ. нат значэньыжэ ку гу . Тудо
Мэ партийын
гэнэральнэ мэмнамвмпортдэч у тар ад а
корныжым илыш ыш пур- обласымэшэ утларак индустэнмош тэна да тидэ корно трийаҥдаш полша. Тидлан
вэрч чарныдэ куч эд ал шо- вэрчынак кагаз комбинат
гэна. Мэ социализмын сэ ыштымэ паш алан мыланна
ҥымыжым раш шинчэна Буйын шогыман.
да тидэ паш а вэрч кучэ- ' Альэ мартэ мый эрэак
он- ык каймашым ончык
далына.
Кэч
могай
паш аш тат ‘тышым. Ындэ начар паша
самокритикым кум дан ш&- , мот ончыктыдэ огэш лий.
рэн, титак влакым тӱж вак
Йужо прэдприйатьэ-влак
луктына. Т ӱж вак лукмэкэ
тунамак тӧрлаташ пижына.
Пашаштына ситыдымаш
ук э огына ман, альэ йатыр
вэрэ титак-влак кой эдат.
Но титак-влакым мэ эрэ
сэҥэн шогэна.
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Йолташ-влак! Спасов дэн
Пэтров йолташ влак ышкэ
докладыш тыш т уло элын
Крайын да О б л а с ы н а т
вийан ончык каймыштым
сайын ончыктэн пуыш т.
М утат укэ, ончык каймаш
Марий обласыш тат пэш ак
кугу. Мэмнан облас элым
индустрийаҥдымаш пашам
чот ыштэн. Колэктивлымэ
дэнэ кул ьтур паш ат чот
ончык кайэн.

Капитальнэ строитьӹлствэ

-л:
4» - Обласын
промышлэныс
)■% шотышто ончык каймаш шот чодра пашам виктаршэ влакын чодра озанлыэн ончычак
капитальнэ кым аклыдымашым ончык
строитьылствэлан кӧра ли- та.
йын. 9-шэ сй эзд гы ч тӱҥ а
— Иытартыш
ийлаштэ
лын ю -ш о сйэзд мартэ тэвэ тыгай прэдприйатьэ
промышлэныс строитылст влак паш аш
шогалныт:
вышкэ
49,12
милион
тэҥгэ
п
у
ш
эҥ
гэ
сату
ыштымэ
за«1
оксам пыштымэ. Тидэ шот вод влак кокла гыч Лопагыч кугыжаныш промыш I тин комбинат, Йошкар-Ола
лэнысышкэ 33,12 милион чодра завод, Элнэт чодра
Тэҥгэм альэ 67,4 процэн, завод, Дубово чодра завод,
кустар промышлэнысышкэ Йал озанлык сырйом ы щ 3,39 милион тэҥгэм альэ тышэ кокла гыч: 7 йы ты й
7,0 процэн, чодра промыш -1завод, саска шолтымо залэнысыш кэ 11,7
милион вод, маслопром пашаш шотэҥгэм 23,8 процэн, чодра | галыныт. Пашаш шогалтыозанлыкышкэ 0,89 милион мэ кокла гыч эн ку гу н
тэҥгэм альэ 1.8 лтроцэн пуш эҥ гэ сату лукм аш запыштымэ.
вод-влак к у гу вэрым 88
Эн утларакш ым кугы- процэн налын шогат. Тижаныш промышлэнысышкэ дын дэч посна мэ эшэМаркапитал
пышталтын,
а ^ р э с ы м ыштэна. Маргрэсын
чодра озанлыкышкэ гын значэньыжэ пэш ак ку гу ,
пэш ак ш агал пуымо. Тидэ | Тудо промышлэныс лашам

Соцсорэвнованьэ дэн
ударничэствэ

Кустар копэрацэ нэргэн
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Рвэзэ Комунист

29 дэкабр 1934 ий, № 121

ОБЛЗУ начальник НИКИФОРОВ йолташын

ФЭРМЭ ПАШАМ ВИЙАҤДАШ

.А зин“ колхозышто (О р-[лан кӱлэш , мэ нуно гдэч
шанкэ р-н, Руйа-сола ,йал | нимогай пайдамат она уж*
совэт) 1932 ; ийыштэ чывэ —манын фэрмэ пашам куфэрмым организатлыгпт.Кы далтэн.
зыт тидэ фэрмылан иктат ] Чывэ фэрмэ пашам ав*
вуйын шогышо укэ. Кол- лыдымашлан мучашым ыга
колхозышто 8 вӱльӧ чомам хоз вуйлатышэ комунист тыман. Тидэ 'кӱлэш ан па1юудалтэн.
Лэбэдэв фэрмын кӱлэш ы шам аклэн, сайэмдаш кӱТӱкан вольык 1933 ий жэ нэргэн раш пала гынат лэпт.
гыч 1934 ий мартэ 7,1 про- —„мылавна чывэ фэрмэ мо-'
Ӧрдыж.
цэн кушкын.
Вольык фэрмына куш кын толэш. Облас кӧргыш„1 й м ай“ колхозышто , лан пӱчкын кодымо рожтӧ гаӧр торык фэрмэ 1931 (Руйа Сола йал совэт, Ор- ^ыгатым нымо дэнат пэтыийыштэ 43, 1932 ийыштэ шанкэ р-н) тэний шор-торык ’рэн огытыл, мардэж гаӱш171, 1933 ийыштэ 197 ыльэ, фэрмым организатлыгат.Кэ- ! кэн коштэга. Лум тэмыаг.
1934 ийыштэ 410 шотлал- ҥэж жапыштэ тидэ фэрмэ Адак кочкашыштланат кытэш. Тыгак фэрмыштэ во- пашам кӱлын ыштыш. А рымэ у р ж а , кылтам вэлэ
льык вуй шотат кушкын кызыт йӧршэш шулэн.
кышкат. Сандэнак уш калтолэга. Сӧсна фэрмэ 1931
В ,'льык-влакын вӱташт влак йавык улыт,
адак
ийыгатэ 145, тыгатэ 5616 шокшэмдымэ огыл. Окна- кылмэн шогат. Рӓӧинин.
сӧсна гаотлалтэга ыльэ гын,
1934 ийыштэ 219 фэрмэ
уло да 10084 сӧсна гаотлалтэга.
Фэрмылаштэ вольык вуй шот кушкын шога
„Ш ӱкш андӱр“ колхозыш ташлан йалпо дэнэ догогынат, альэ ситыдымашйа*
то (У Торйал р-н, тудойал ворым ыштэй. Корно гыч
тыр койэш.
1935
ийыштэ соснам вэ-совэтак) имньэ влакым йан- нойэн, пӱж алт толшо имлэ огыл ушкал-влакымат лыкла ончат. Шокшо вӱта ньэ вларым вигак йӱштӧ
сай урлы к дэнэ коиттык- укэ. Кызыт шогымо вӱташ- вӱтлш колтымышт дэнэ йаташ манын задачым гаын- тышт тэрысым талук лий- тыр имньым локтылыныт.
Имньым йанлыкла ончь*дымэ. Сай урлы кан про- эш кыгакэн огытыл. Сандэизводитьыл влакым ӧрдыж нак имньэ-влак пӱгырнэн мылан колхоз вуйлатыш»
Соколовым мут кучаш шегыч кондэн Йурин, Горбат, вэлэ шогат.
Адак тидэ колхоз Йош- галтыман.
да моло урлыкым, английысэ ош урлы к узо соснам кар-ола гыч сату шупшыкЧашкэр.
куш тэн/улгао производитьыл-влакым сайын кучылт
моштэн гына тидэ задачым
шуктэн кэртына. А тидэ
гаотгаым районлаштэ эрэак
Н уж -мучаш йал (Йошкар- тым шӱшкыльыч.
шуктэн огыт гаого.
Вольыклач сай вӱтамдутло Ола р-н,Нужйал йал совэт)
Тидэ йалыштэ тӱҥалтыш
кургым йамдылаш кӱлэш ыгакэт озанлыкан крэсань- комсомол организацэ уло.
ык-влак
ӱскыртланэн
тыгы
Умбакыжэ
Никифоров
[Комсомолэц-влак
тыгыд»
йолташ вӱта ыштымаш, дэ вольыкым пытараш пи- вольыкым аралшага вэрч
вольык курго йамдылы- жыныт. Тэвэ Смирнов М., 'пы рчат огы ткучэдал. Коммаш, силос ситымаш мӱкш Кудрьавцэв А., Кудрьавцэв | сорг Смирнов,„чыла ш ӱщончымаш кӱлэга. да уга- К., Купцова А., Смирнов .кыл пытарат гынат ом чакалдымэ колхозник • влак| манэ “—манын кутырэн кош
лан полшымо нэргэн, куты И.—пукшагаыгат улмо ӱм- |тэш .
рэн ышкэ докладшым пыта бачат „пукшашлан Кургырыш.
па у к э“—манын прэзышГ.

ВОЛЬЫК АШНЫМЭ НЭРГЭН СЙЭЗДЫШТЭ
ЫШТЫМЭ ДОКЛАДШЭ ГЫЧ
Моло вольык изэммэ кокла
гыч рвэзэ имньэ эн утларак изэмын. 1930 32 ийлаш
тэ случко кампаньэ кӱрылтын. А 1933 ийыштэ
случко кампаньэсайыи эртарымэ гынат. (167799 вӱльӧ коштыктымо) качэствэ
шотшо начар лийын, Коштыктымаш вӱльӧкокла гыч
4993 вӱльыжӧ вэлэ чомам
ыштэн. Адак тэвэ тидымат
каласыдэ огэш лий: ожо
дэнэ коштыктымо вӱльым
кӱлэш сэмын аралэн шо-

Вольыклан шокшо вӱтам
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гэн огытыл, кузэ лийын
тугэ кучылтыныт,
нэлэ
пашам ыштыктэныт, Тӱж
вӱльым тыгэ начарын ончымо дэнэ Ш эрнур районышто ӱмаштэ 167 вӱльӧ,
тэний 52 вӱльо чомам лугычын кудалтэныт. Ик „Интэрнационал“ колхозышто
гына 6 вӱльӧ чомам лугы ч
кудалтэн.
Оршанкэ
ра
йонышто улш о „Будьоный“

НИНЫМ МУТ КУЧАШ
ШОГАЛТЫМАН
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Кунам имньым йанлыкла
ончымыштым чарнат

он

Йолташ-влак! Пытартыш
жйлаштэ мэмнаноблас кӧргыштӧ йал озанлык корно
дэнэ пэшак кугу паш а ышяалтын. Колхоз-влак кушмаш да кунын организацион озаняыкышт пэҥгыдэммаш, МТС-влакын паша
ыштымагатэ йатыр
полш эныт. Ш урно проблэмым
^эш атлэн шуктымо дэнэ
колхоз влак уланыш лэктыт. Улан да культур ил
ыш ик пасу пашан ончык
жаймыжэ дэнэ гына ышяалт огэш
кэрт, тыштэ
вольык ашнымаш пашаштат
сэҥымаш кӱлэш .
Кузэ вара мэмнан облас
Кӧргыштӧ вольык ашнымаш
Ваша шога?
' 1931 ИЙЫШТЭ ИМНЬЭ 82657
вуй, тышэчын пашазэ имвьэ 69429 вуӓ шотлалтэш
ы льэгы н, тэиий 68668 вуй,
яышэчын
пашазэ имньэ
'60317 вуй вэлэ шотлалтэш.
Т ӱкан вольык шот 1931
вйыш тэ 161542 вуй, тышэ
чын уш кал 87256 вуй шот
лалтэш ыльэ гын 1934 ийыш тэ тӱкан вольык шот
ГЫ Ч 170336 вуй , тышэчыи
уш кал 82372 вуй шотлаляэш . 1932 ийыштэ гын вольы к 157114 вуй мартэн
волэн ыльэ. Сӧсна ашнымаш тыгэ койэш: 1931 ийЫШТЭ 42802 вуй, 1932 ий
ЫШТЭ 38020 вуй, 1933 ийыш тэ 45733 вуй ыльэ, тэший 745эЗ вуй шотлалтэш.
Тидэ
си п ы рвл ак гыч
$аш палэ:
вольык вуй
изэммаш 1933 ий мартэ
шийын шогэн, 1933 иныштэ
гына к у гӱ тӱкан да сӧсна
вуй
ш укэмаш тӱҥалын.
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ОЛЫК ИПЛЙ

ВОЛГАЛТЫН...
Н артам воктэнысэ пойан лыкан илыш йогэн.
Помэшчик Б атурин паЖӱртысым ончэн кӱ гань
ж ^ман йэҥж ат—могай сыл- шазэ - влакын вӱрыштым
жэ вэр—манын эрта докан. чойан йӱын. Тудын дэкэ
Таклан огыл, ожно тыгатэ пашашкэ пурымэкэ, паш аиомэшчик Батурин, купэч ^зэ ышканжэ ышкэ оза лий
Осып Ивано» сут каш ак ын огыл. Батурин, нунылан
шэмэр марийын пытартыш илашышт вольы квӱтаган ь
»ӱрыштым пирыла йӱыныт. пӧрт шотым ыштэн, ышкэ
©ртышэ жапым Нартас вок- кэвыт гычшэ кочкаш пуэн.
яэнысэ шоҥгочвлак кызытат Тылзэ эртымэкэ паш азэ
ш арнат.
Помэшчик - вла оксам налмэ огыл, ышкэ
тӱлш аш ы ж э
кын лӱмыштым нуно руным Батуринлан
кодын.
«пӱвалын шарнат.
Б атурин пойэн да пойэн.
Ш эмэр марий - влакым
аҥ ы ртараш Батурин арака Вара йӱагщвэс ӱдрамага влд э н пивэ шолдымо завод- ак дэнэ кошташ тӱҥалын.
влакы м ыштэн. Нужнаштэ Орадыланэн коштмыж дэнэ
Орланышэ шэмэр влак па эркын - эркын озанлыкгаэ
шам кычалын Батурин дэ- шулэн. Батурин йӱын ка
х э чумыргэныт. Пашазэ- варэн.
Ш улышо
помэшчикым
влак кэчэ мучко нэлэ пак а ш т э йӧсланэн, кастэнэ купэч Осып Иванов вагаы ш кэ ойгыштым кочо а р а  талтэн. Т угэ гынат, шэмэр
к а дэнэ муш каш тӧчэныт. марпйын илышыжэ сайэ^уш тм экы ш т
ышкэныш- мын огыл, адак чот вэлэ
яын илышыштым каргэн удаҥын.
1889 ийыштэ купэч Осып
шортыныт. Йара кастэнэ
ш ыплавэныт. А эрдэнэ пэ- Иванов Нартасэш кумыс
д э шужышо
мӱшкыран курортым почын. Нартас
ад ак
пашаш ш о г а л ы - адак лӱш кэн. Моско гыч,
Пэтэрбург гыч, Озаҥ тыч
жыт.
йӱын
Тыгэ, кэчэ почэш кэчэ купэч-влак толын
канэн
йара
жаиыштым
эр
»ртэн.
Тыгэ, лавран эҥэрла ор- тарэныт. А шэмэр марий

влак нуж наш тэ, нэлэ па- чаньыш посна организацэ ныт. А кулак кашак:
шаштэ тӱнчыгэн илаш тӧ- дэн йэҥ - влакым ӱжын,
—
Кэросин лампэ ш улчэныт. Илыш шортын.
элэктростанцэ нэргэн. йа- дын логалэш. Кугыжаныш
Ӱлыл мыланна полшаш ок тӱИванов, Сэмон Тимофэйэ- тыр кутыралтын.
вич артэн кодшо илышы- Бильамор дэнэУржум эҥэ- ҥал, мэмнам ондала вэл».
жым раш шарна. Тудын рэш вӱд вий дэнэ паша Элэктростанцылан лийш»
илышыжэ -м арийш эм эры м ыштышэ элэктростанцым роскот чыламэмнанӱмбак»
волгыдышко лукш аш вэр- ышташ тэхничэскэ расчот возэш. Тидэ кӱлдымашыж
ышталтын.
туныктышо - влак шонэн
чын кучэдалмаш.
1922 ийыштэ Сэмон Тимофэйэвич
Бильамыр 9
ийан тунэммэ шоколыгато
туныктэн. Ты
жапыгатэ
элэктростанцым ышгаш ой
лэктын. Сэмон Тимофэйэ
вич ты пашашкэ уло кумылжо дэнэ пижэш.
— Кузэ ышташ?
Сэргэй . Стэпанович Мамайэв дэн Пэтыр Иванович
Стэпанов Озаҥыш элэктро
станцылан кӱлэш тарман
влакым налаш кайат. Вара
толчок гыч арматур дэн
динамом
налын кондат. *
1922 ийын 14-шэ йанварыштэ Бильаморэш элэктриМарий Турэк йал озанлык элэктростанцэ.
чэствэ чӱкталтэш . 120 ламВара
туныктышо дэн луктыныт.
пычкан изий элэктростанТуныктышо адак умланцэ Волостной управлэньым тунэмшэ - влак йаллаш кэ
дарэн.
Вара йал погынымаш
л
э
к
т
ы
н
,
элзктростансын
школ порт-влакым да коккум суртым вэлгалтараш пайдажэ нэргэн ойлаш тӱ- дэнэ приговорым луктыныт.
ҥальыч.
тӱҥ алэш .
Моло йаллагатат туныкСэмон
Тимофэйэвич
йал
Тидэ-элэктростанцэ ыштымашын пэрвой тошкал- погынымаштэ элэктростан- тышо дэн тунэмтпэ-влак
элэктростанцэ нэргэн умцэ нэргэн ойлэв:
тыш
ландарэн
коштыныт.
—
Элэктроставцын
пай1926 ийын март тылзышТидэ кугу пашаштэ Иван
тэ Иван Йэфимович Рома дажэ кугу. 25 свэчан ламнов дэнФ эодор Стэпанович пэ 85 ыршийым шогаш Йэфимович Романов шолын.
Кӱж гатарак изий ошалг»
Волков йолташ -влак совэш- тӱҥалэш ...
жапышт»
Йорло шэмэр-влак кӧнэ- марийым тидэ
чаньым погат. Ты совэш -
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Мутышт пэҥгыдэ

г Н. ЛЭКАЙН

ЧОДРАШТЭ

(Лӱмкор ДЭЧ^

—
Шуко колхоз-влак мэм-16 имньэ да 46 йэҥ пашам
ман районышго нылымышэ ыштат. Нунэ кок бригадыЙӱштӧ кэчэ. Пӱнчэр кок- | тыман, ышкэ ончыланна ты- к у гу парньа вуйжо дэн»
квартал чодра йамцылымэ лан шэлалтыныт. Ик брига лагыч кэчэ, шикш лоҥгаш - , гай лозунгым шындыман: тэмдал уэш пэлэштыш:
планым альат тэмэн огы- дым комсомолэц Ф эодоров, тыла койэш. Йӱштӧ пуш „Йанвгфьым ийуль тылзыш
— Тэвэ Вачи шоҥго мо?
тыл.Йатыр колхоз вуйлаты вэсыжым Комэльов вуйла- йырым йыр авырэн. П аш а савырэна! Чодра планым Куягак тудын л у лэгыж»
шэ .планым т эм аш о к л и й “ та. Тидэ бригадэ ваш-ваш зэ-влак йӱштым гаотлыдэ артырэн тэмэна“. — Укыш пудыргылын. Коло ийашг
манын шинчат. Кузэ пла- сорэвноватлат.
ышкэ пашаштым ыштат. руш ы ж ла Эчан пэлэштэн качэ марий кэчэш 2 кубоным тэмаш ок лий? Лийэш.
Чодра пашаштэ ударный Ик вэрэ да вэс вэрэ йак пуыш.
мэтырымат
ӧкым
ыштгц,
Пашашкэ большэвикла гы- пашам ыштымэ дэнэ 1935 тэ п ӱ н ч ӧ -в л а к . р ӱ ж - б у к “
— Мом куктэт кузэ йан .т ь ф у “! вожылмаш. Мый
на пижаш • кӱлэш. Налза, ий чодра йамдылымэ план шоктэнлумым шэлын возыт. варьым ийульыш савырэт? коло ийашэм годым маскам
мэмнан колхозым! Мэ вашкэ 67 процэн тэмын.
Волэн вочмо почэш туна- Ала мом вэлэ куктэт-ыс.
кӱрыштам ыльэ. — Чыныш
1935 ийсэ чодра йамдылы— 25 йанварлан 1935 иймак куд-шым мэтр кутыш
— Ала мом огыл пашам ойлэт кугызай, чыным ой«
мэ планым тэмэна.
талукаш чодра йамдылымэ висалт „чыж-чож“, „чыж- ударный ыгатэт гын, йӱш- лэт маньэ Эчан
Тыгэ „У Вий“ колхоз вуй- планым 100 процэн тэмэна, чож“ муралт пӱчкылт во- тӧ ок пэрнэ,ийуль ТЫЛЗЫ1П
Кычырий йэҥ тӱгака коклатышэ Ч эсноков йолташ —манын
колхозник-влак зыт.
тэ могай шокшо, йанварыш- лаш пурэн шогальэ. Йырым
(Чиркэ йал совэт) колхоз пэҥгыдын каласышт.
Ик тӱрыштэ ту л йӱла тат тугак чучэш , умлы- йыр ончальат, ала мом шовуйлатышэ-влак сльотышто
Пӱнчӧ
шикыш чодра кок- лышыч?
налдыш, вара пэлэштэн кол„У вий* колхоз пэлэн
каласыш.
— Тудыжо тугэ да...
тыш:
тӱҥалтыш комсомол орга- лагп кӱзэн шалана. Тул
Чэсноков йолташ чын низацэ (комсорг Чэсноков) йылмэ йӱштӧ йужым ну ӧрын чакналтыш Вачин йол—. Вачи, тол тышкэ? Моойла. Кодшо иГ’ -У Вий“ уло. Чодра пашаштэ соц лэн ӧрдӹш кораҥда. Тул ташыжэ.
лан ӧрдыштӧ шинчэт, тол 1
колхоз 1934 ий чодрь
— Мо тугэ, тэ тачат тэвэ
— Мом вара ыштынэт,
сорэвнованьым комсомолэц- тӱрыштӧ кок йэҥ тамакам
дылымэ планым 185 процэн- влак шарэн шогат. 3 ком шупшым шинчат. Совыш нормыдам ода тэмэ. Уна мэ ну толам.
лан тэмыш Тэний а д ж кол сомолэц-влак чарныдэ чо- тым ваш паралтат, тул ӱм- Кычыри дэнэ вич кубомэ
— Вот, вот тол кидэтым
бакэ кучэн ырыктат.
хозник влак чодра вэрч драштэ пашам ыштат.
трымат тэмэна,—Ольга дэв пу тышкэ.—Вачи йэҥ тӱщ — Эй кораҥза! — кычкы- Кыргорийат ныл кубомэтр каш [аурэн кидшым ш уйа.
ударнын кучэдалаш тӱҥаль
К. Малышэв.
ыч. Кызыт чодра пашаштэ
ралмэ йӱк почэш „рӱж ж “... утла ыштэныг. Тый Вачи Кычыри пэнтыдын Вачин
шоктэн пӱнчӧ тул дӱр вок- комсомол лӱмнам ш ӱктэт
кидшым кормышта.
*
*
тэкэ „бук“ волэнат возо.
— Тачысэ кэчэ дэч варл
*
—
Мо
шайтан
Эчан,
йыҥ
Кастэнэ
чодра
пагаазэмэ
Вачи дэнэ коктын па
Нунын коклаштэ комсо
»Карл М аркс“ колхоз
ӱмбакэ
йӧрыктылат?
вЛак
баракыга
чумыргышт.
шам
ышташ тӱҥална, Вачи
(Кугу - Чигаш йал совэт, молэцвлакат улыт. Тэвэ
— Айда,
йэҥ
ӱмбакэ Гӱрльым кутыркалат, коч тый титлан торэш от лий?
нуно:
Й,
Пэтухов,
М.
Крош
Иошкар ола
р н) чодра
огыл; Мый филоным*) пы- кыт, йӱыт. Барак кок мо— Огым тылэ^ вара кэч»
планым тэмаш вийан ПИ' кова, Д. Сидоров, С. Чэ- зырыктэм.
йэда
4 кубомэтрым тэмыд»
гырышто
койко
влак
шогат
рэмухин.
жын.
— Могай филон мый ка- ик вэлн э ӰДЫ Рамаш-влакын чодра гыч ом лэк... Чод—
Талукаш
чодра
пла18-шэ дэкабрыштэ 18 им
налташ гына шинчым. Кид- малмэ вэрышт. Вэс могы ра лӱш ка. Пӱнчӧ мӱгыралт«ьэ дэнэ чодрам щупшык- ным чыла тэмэна,—пашаш на кылмышат... адак тама рыжо пӧрйэҥ^лакы н. Пок муралт йӦрлэш. Ик вэрэ питаш, 8 йэҥ грузитлаш ка- кайышэ влак мутым нальыч. кымат ш упвш лаш кӱдэш - шэлнэ лампэ барак кӧргым льа йӱк, вэс вэрэ товар
Иыванын.
йышт.
ыс.
йӱк. Ик тураш тэ йӧрывволгалтара
Вачи, тыланэт эртак каШ укак ыга лий вычкыж тэн шумо пӱнчӧ укш ым
наш да тамакам ш упш аш . чурий вылгаан рвэзэ пурэн тыртыш шӱргӧ - вылш аи
Пашам сайын
ыштыман, шогальэ. Чыланат тудым ӱдыр руа. Тидэ Вачий дэн»
Йошкар-Ола пошто пэлэ- Комсод вуйлатышэЛобанов вормым тэмаш кӱлэш . Ужат ончал колтышт.
Кычыри. Нуно коктын ыныштымыж мэ кызытат вараш кодын
— Кутыралтэда родо-влак дэ кандащ кэчылан пырльа
нысэ аныклымэ комсомол пашам вийан
руат. Паша нормым кэч»
маньэ тудо
кассэ 4-шэ квартал планым дэнэ вклад планым 127,9, улына.
— Тудыжо тугэ да вэт...
иэда 114 процэн гыч тэмэи
—
Кутырэна,
пэш
кутызайом
окса
погымашым
107,2 процэн тэмэн. "'"ужэч
йӱштӧ... кид кылма...
рэна тол тэмбакэ. Тэвэ пӱ- толыт Вачин кидшэ модэш
94,5
процэн
тэмыш.
вклад дэнэ 202 процэн, за
— Айда, ала мом ойлыш- кэвыш шич. Тый газэтӹм вэлэ. Укшым тӱ ҥ вовмом окса 98,4 процэн потэчын мушкын гына шынО б с у д вклад планым тат. Мый тувыр мэлын кыл кондышыч аман.
мымаш укэ да... пашам ыш
602,6 процэныш шуктэн.
— Тугэ родо влак, газэ да.
галтын.
— Ончо Кычыри, мэ та
тым кондышым, тэвэ лудса
Домрачэв А.
*) Филон—йолагай.
Эн ончылно Марисойуз
— Пуйан тышкэ, пуйан!— чэ нигэ дэч ончыч нормыпэлэштыга иктэ. Рвэзэ-влак нам тэмэна—маньэ Вачи.
— Ончыч тэмаш огык
погынэн
лудаш тӱҥальыч.
дэн:
ш
ӱш
кэн
гын,
кызыт
|
шо
Ӱдыр-влакла
йолгат.
Кучыла вэрэ ужыныт; тудо
— Эчан. тый йӱкын луд гын...-Вачи кастэнэ товарэм
чы ла вэрэ гауын: тэхнику- йаллаш кэ токым шарыгаэ мыл кӱшкӧ нӧлталтэш. Куиы ш то туныктэн, йаллаш- провод йоҥго мурым мура! зэ от куанэ, тидэ Лэнинын Чом возат мэмнанат умлы- шумалтэн пуэт вэт?
Малыдэ паша ыштымэ тулжо ожнысо пычкэмыга мо ш уэш ,—маньэ Йогор ку»
*
тэ марий влаклан элэктро*
ЧУганцэ
нэргэн
чарны дэр«ап ш эҥгэлан кодын, элэ- марий йаллаш тэ волгалтэш! гыза.
Сцэнэ шэм шовыч дэн»
ктростанцэ шуын.
— Колыштса
йолташ
ейлэн—умландарэн.
Шӱмым модыктыгао са
пэтырналтын. Калык вуча...
1933
ийын
25
шэ
октьабвлак,
йӱкын
лудаш
тӱҥ
а1929 ийыш тэ
элэктроИк жап эртымэкэ сцэнэ перыштэ элэктростанцын па лам-влак пытымэкэ, митинг лам,—маньэ Эчан.
станцэ ыштымаш иэрвой
гыч
толшо
калык
эл
эк
ф
о
ша ЫШТЫМаШЫЖЫМ ОНЧЫ— Ончычак ышкэнан чод- чылто. Йошкар шовыч дэн»
вичийаш лы к планыш пурлэвэдмэ ӱстэл Тӧрыш ик
манх лийын. Тэхнорук ко- станцын машиннэ зал коч ра паша нэргэн лудына:
талтын.
йэҥ толын шогальат:
мунист А. Рэшоткин мэха- ончэн эртэныт.^Оркэстр сэ
К у гу гаонымащ пашагаҥымаш
мурым
мурэн...
„Ончыл
колхоз
влак
чо— Погынымашнам почманизмын пашажым ончэн.
ке савырнаш тӱҥ альэ.
дра вэрч к у ч э д а л и п “
шэш шотлэна,—маньэ... Ва
Вара, Алэксандровко йаМаховикын ситыдымаш лэкра прэзидиум сайлалт».
(Пильнэ прораб гыч)
йаниловы ш тэ ыштэн шук- тын: гэнэраторын пӧрдма лыш элэктровий дэнэ кыл
Ш укак ыш лий докладчик
та
шиймашым
ончаш
калык
тыдымо кӱ чэркэ шынчэн. шыжэ локомобиль пӧрдмаш
„Кугу шальэ ко гхо з
лэктын
шогальэ.
ӧлэктростанцын корпуслан дэнэ кэлшэн толын огыл. кайэн. Тӹштэ 2 сагат жа(Ш альэ йал совэт, Мор—
Йолташ
- влак, чодра
тидэ чэркым ш алаташ ли „Красный Волгарь“ завод- пыштэ элэктровий дэнэ 1000
ко р н) чодра йа цдылмаш
йамдылмэ
пашашгына
м»
йыч. Тидэ паша ваштарэга лан вэс маховикым ыштык- кылтам шиймэ.
1У-шэ квартыл планым
чын
большэвикла
кучэдаллоп, кулак вагатарэга гао таш логалын. Вара паша
116 процш т ш эн. ЧодТидэ кэчэ гыч элэктро
мэ дэн 1934 ийын нылымьк
гальыч. Нуно йаллагатэ тӱр вийнэн.
раштэ Йангэлов Пӧтыстаниэ (топливо дэнэ) па
шэ
квартылжым 117 ир»л ӧ шакгаэ оиым гааркалаш
рын 4 йэҥан бригадыжэ
шам эрэ ыштага тӱҥалын.
1933 ий,
цэнлан тэмышна. Эн тал»
тӱҥ альы ч. Поп, кулак кид
„ _ 7-шэ
т.„ нойабрл паша нормым эртарэн
Элэктростанцын вийжэ—
ударник влак мэмнан о н -'
йӱм алн эорланы ш э шэмэр КУГ^ паирэм. Ийгэчэ чытэмэн шога“.
100 киловат. Колхоз-влакым
чылнынак шинчылдыт. Тэвлак нуным. ышт колышт. тыДымэ уда гына,т (м^рдэволгалтага 47 киловат ка
— Д а—маньэ Кргорий,— вэ нунын лӱмышт: „ЙарӓнН артас воктэнысэ шэмэр- жан> ИУР) элэктростанцэ йа —2120 точкым вогалтыкэ" колхоз гыч (Киньэр йал
влак вӱмам ыштэн, кӱ чэр- авалты мэ йалла гыч кол!шага ыльэ. Лампычкэ ш а моло колхоз - влак мэмнан совэт) Уральский Сэмонын $
кым шалатэн, Уржум Эҥэр Х03НЙК' ыш кэт озанлыкан гал дэнэ 1136 точко вэ- сэмын малэн огыт кий.
воктэкэ Алэксандр почиҥ- крэсаньык влак тич погыМом ойлаш, мэмнан йэҥан бригадыжэ кэчэ й»«
лэ волгыдым пуа. Кодшо
г а дэн Кукшо - Бильамор нэныт* Тачэ НУН0 ы и ж э* энэргийжым кылта шийма- чылажэ и кгай огыт ыштэ.— да 4 кубым руа. Колхо»
коклаш кэ ш унш ыкташ тӱ- ныштын пашашгым, ышкэ- шыш колтымо. Тэний 22 Вигак ойлаш гын йужыжо чодра планым 154 процэн
ҥ альы ч. 21 йал гыч марий- ныштын куа•ыштым, ыш йаллаш тэ элэктровий (элэк- жапым . гына эртарат,—ма- тэмэн.
„Лэнинград* колхоз (Кивлак ток вий толкын ли- кэныштын ончык каиымыш- тромолотьба) дэнэ шийныт. ньэ Ольга. Вара савырныньэр
йал совэтак) чодра
шат,
йолташ
ӱдыржэ
дэнэ
нийлан пӱнчэрлам руэн, ты,м оычат*
т п
Вашкэ элэктровакш дэн чодпланым 164 процэн тэмэи.
мутланаш
тӱҥальыч.
п^пгп нктян м п а п ши КӰН.
4 СагаТ- МИТИНГЫМ Сура завод элэктровий дэнэ
Ик-канаштэ сово кырм»
Чыным ойлэт гаӱжачэн шогалтӹлныт: элэктро- ТЫРИэ л ж р о с т а ^ ц ы и поч- пашам ышташ тӱҥ алы т.
рэм. Уна мый шоҥго улам йӱк дэнэ зал сургалтэ:—Вастанцым ышташ уло кумыл
алэктростанцым
дэнэ пижын, ышкэныштын машэш шотлэна...
Тыгэ, ожнысо пычкэмыш- гынат, Сэмон дэнэ коктын чи дэнэ Кычырим ончыко!
куатыштым
ончыктэныт.
Элэктричэствэ тул чӱк- тэ, нужнаштэ тӱнчыгышӧ кэчэ йэда 4—5 куб гыч ыш- овчыко!—кычкырат. Ш укак
Шочмо - кушмо пычкэмыш талтэш.) 5 сирэнэ йоҥгал- марий йаллаш кэ у вий ну- тэна,—маньэ Ондри кугыза. ыш лий Вачи дэн Кычыри
йаллаш кыш т проводым ш у- тэш. Сылнэштарымэ тул- рэн, Ильичын ламгшжэ вол- Вара изиш шоналтэн шо- кидым ваш кучэн лэктын
гышта трупкасэ тамакыжым шогальыч.
йэвыт. Ожно, пасушто мар- влав сэмык пайрэмыш тол- галтын.
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ОНЧЫК лэктыч

/

Рвэзэ Комунист

I

29 дэкабр 1934 ий № 121

Эргывайэвым сэрышыжым лончылэна

в у З Э

7 У Р Л ӧ и м й и 1 1 ^ ц ^ 1 мэмнан таҥ на МОЛЭМДЫМАШПЗАОЧНО“
Л И К М Н Я Н ■ у д а рн и к лийжэ
ЛИЙМАН ОГЫЛ
Эргывайэвын
еэрышы-

, Тачэ йӧратымаш нэргэн „Эр кэчэ“ колхозысо жым лудмэкэ, ш уком артэа
комеомолэц-влакын еэрышыштым пэкэтлэна.
ваш ваш кутырэн шин
Эргывайэвын еэрышыжым пэчэтлымэкна, чышна.
„Рвэзэ
Комунист“ газэтын етраницэшыжэ Мэ тудын дэнэ огына кэлТыштэ Чачуш ат титаӱдыр качэ-влак ышкэ шонымыштым
пэш шэ.
кан. Тудо Эвай дэнэ кэлшуко возышт. „Кузэ лийман“ йодьшым тунэм- шымэкшэ, йӱд-кэчэ тунэмШЭу производство дэн колхозласэ рвэзэ-влак мым кодэн коштын. Садланак вараш кодыныт.
кугу йӧратымаш дэнэ ваш лийыч.
Тидэ тэргымаш шуко оҥай фактым погыш. Мыланна — комсомолкаударник, обшэетК узэ жапым эртараш кӱлэги, кузэ ок кӱл—■влаклан
вэн пашам ыштышэ, еай
еэрыш-влак ончыктышт.
Тэргымашын— тэвэ комсомолэц лийман.Мэмнан,
щэргылыкшэ.
паш алан полшышо
йэҥ
Ты мартэ шуко еэрышым пэчэтлымэ. Типо- дэнэ кэлшымына, таҥ куграфийеэ рвэзэ пашазэ Макал таҥжым еай чымына ш уэш .
Мэат пӧрйэҥ рвэзэ дэнэ
воспитатлыш, еэрышыжэ пуртымэкэ Иасийжым кылым
кучэна. Таҥ кучыударникыш' еаеырэн. Микал жапым Эеай еэмын мына пашалан ок мэшайэ.
огыл, моторын кучылтын. Й ӧратымашым Ми- Гульайаш ат, ваш мутланакал, Осмин, Ш. Й. йолташ-влак еэмын эртары- тиат жапым муына. Тыгэ
ваш-ваш полшэн илэна.
ман.
Тачысэ бэрыш-влакым пэчэтлымэкэ тэргы- Никитина Тоньа, Михай
лова Ч ачук, Тимофэйэва,
магинам чарнэна.
И ванова, Николайэва, Пав
Удыр-качэ-влаклан мэмнан тэмлымашна: Йӧраты- лов Иапык.
машым социалист паша дэнэ кылтэн колтыман.
Морко тэхникум.
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Мала мала... Чот нэра..
Лэвэдыш йӱмалнэ кийш ы ж ла Марий еола йал
еовэт
вуйлатыш э
омым
ужын:
— яПуйто тудо ӱетэл тӧрыштӧ кагыргыл шинча.
Ш инчылтшыжла
парньажым пырдыж воктэн нэрэн
йымыктарэн“ ..
Помыжалтынат, шона:
— Мо лийэш тидэ?
Ш уко шонэн коштын,
палэн огыл. Ындэ мэ ка-
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вэе еэмын ончат. Ӱдрамаш
пӧрйэҥ гайак шонэн моштышо, еовэтыштэ пашам
ыштэн кэртшэ, школышто
почэш кодтымо лийжэ. Ӱдырым йӧратымылан гына
йӧратымаштэ, тудынвэрчын
шӱм кылым орва гай толткыктэн, ышкэ тӱҥ пашам
мондымаштэ нымогай акымат муаш ок лий. Рвэзэ дэн
ӱдыр ваш кидым кучэн
производствышто ударный
пашам ыштат гын, тугак
илыш - йӱлаш
культурым
пурташ кучэдалынилатгын,
тидэ у отношэний лийэш.
Паша коклаштак йӧратымашат лэктэш. Рвэзэ калык
коклаштэ, мыйын шонымаштэм, тыгай йӧратымаш
лийман. Вэс тӱкэмдэн ойлымаштэ-йоратымаш пашалан
у вийым, у энэргийым лукшо.
Пумар Вӧдыр.
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ратымаш духовно илышыш
пура. Энгэльс ойлэн: айдэмым труд ыштэн, трудак
йылмымат луктын. Садыгэ йӧратымаШат экономикэ
дэч ойырэн посна ончаш
ок лий. Тыштанак Лэнинын
мутшымат шарналташ кӱлэш. Лэнин экономикэ дэн
идэологий нэргэштэ тыгэ
ойлэн: „Клас ваш кэлшыдымаш дэн кӱршталтшэ обшэствыштэ клае ӧрдыжыштӧ, йа клае ӱмбалнэ
шогымо идэологий нигунамат лийын ок кэрт“.
Тыгэ, йӧратымашымат клае
корно дэнэ ончыман. Народник-влак (Чэрнышэвский)
йӧратымашым
крэеаньык
еэмын пашалык могырым
гына ончэныт. Ӱдырамаш
таза, кӱжгӱ, пашам ыштэн
кэртшэ лийжэ. Моло ок
кӱл. Пашазэ-влак гын, кизыт йӧратымашым йӧршын

И

Рвэзэ дэн ӱдыр коклаштэ
йӦратымаш могай лийман
да нунын коклаштышт могай кыл, кучэм лийман?
Тэвэ могай йодыш йыр
рвэзэ калык кизыт ӱчаша,
ышкэ шонымашыжым калаекала. Йӧратымэ нэргэн
йодыш—кугу, кэлгэ йодыш.
Мланна буржуаз йӧратымаш
(ышкэ йодышым шукташлан гына йӧратымэ) ок кӱл.
Садыгэ мэханичэски (Эвай
дэн Игнатьэв гай) йӧратымашат айдэмэ илышыштэ
тӱҥ вэрым ок айлэ. Мыланна
у йӧратымаш, пӧрйэҥ дэн
ӱдырамаш коклаштэ у отношэньэ кӱлэш.
Яйдэмэ илышыштэ нэгызлан экономикэ (базис) шотлалтэш. Базис дэнэ идэологий пижын шога. Идэологийышкэ пурат: искусство, политикэ, философий, духовно
илыш, рэлигий, т. м. А йӧ

от
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— Молэмдымашым! Пэ- Йэфимов, тэвэ Вэдэрникорэстройкым ышташП
ва коштыч. Пашам нигунаТыгэ Туруйэв йолташ рат ыштэн огытыл.
инетруктыр влакшым пэш
КыЗыт гын „тӱҥалтыш
чот туныктыш,
пӱж алт комсомол организацыш“ мапытымэшкыжэ кычкырыш. нын отношэньым шыжыкЫндэ тиддэч вара пэш тыл колтат.
шуко жап эртыш.
Колхозышто кум комсо
Комсомол организацэ мо- молэц уло. Нунылан райлэмдымаш эркын шулыш. комол нымогай полышым
Туруйэв йолташын мутшо ок пу, Альэ маркэат поумш аш ыжак кылмэн. Ын- лит-учобо тӱҥалалтын ог*
дэ ик мутымат ок пэлэштэ. ыл.
Тэвэ „10 лет МАО“ колТыгэ Йошкар-Ола райкохозышто комсомол йачэйкэ мол
молэмдымашым кануло. Тушто молэмдымаш цэльарэш эртарэн, йачэй*
лийын огыл, еадлан лӱмжат кын
лӱмжым
„заочно**
тоштак лийман.
вашталтэн. Тыгэ вуйлатыРайкомол
гыч
кэҥэж
машым пытараш кӱлэш .
мучко молэмдымашым ыш - 1
таш
курш тальыч.
Тэвэ 1
С. Полан, Сайэв.

МЭМНАН ОИНА

лаеэна:
—Ликбэз пашам йӧршэц:
мондэн. Тэвэ парньа йымы*
тарымыжэ тытэ лийэш: К у
гу йэҥ туныктымым кӱрлмылан Ш эрнур рик пэҥ
гыдын пэра.
Тидын дэнэ пырльа ком
сомол организацат титакан,
Йал еовэт вуйлатышын оме
ужмыжо нуныланат пэрна.
Ваш кэрак пашаш пижшаш!..

Ф. Д

РЭЧКИ Н И Л ЬЯ—
ПЯШ ЯМ Ч Я РЯ К Л Я

Рэчкин Ильалан кэч мом
калаоэ, еадыгак газэт коштыктымо пашажым еайын
ок ыштэ.
Тудым
Тош то Крэшын
йал еовэт кӧргыштӧ (Оршанкэ р-н) газэт коштыктышылан шоналтыдэ шогалтэныт. Колхоз пашам
еай ыштэн ок кэрт гын,
тидэ кугу пашам ыштэн
кэртэш шонат ала мо?
Сэрӹшым йэҥлан пуэда.
Виноградован
еэрышыжым йыҥлан кудалтэн ко-

дэнат, тудым почыныт.Ындэ ӱдыр лэкташ вожылэщ,,
воштылыт...
Ныл етраницан газэтлий
эш гын, кок етраницыжым
куш кэд кода.
Йаллашкэ 3—4 кэчэ вуйэш вэлэ коштэш.
Мэ, „Марий Йал“ колхоз
иравлэньэ дэч йодына:
— Тэ газэт шарымэ п а
шам кӱрлвэда мо?! Альф
тидэ пашам ок кӱллан шот
лэда!?
Гриш.

ИК РВЗЗЗ ПАШАЗЭ ДЭН КОЛХОЗНИКАТ

„РВЭЗЭ КОМУНИСТ“
г а з э т д э ч п о с н а ынжэ код!

18-шэ нойабрыш - II „ЭР КЭЧЭ“ КОЛХОЗЫСО КОМСО-II Тэвэ Очийэв Онтэ лэкшэ „Рвэзэ Ко
МОЛЭЦ-ВЛАКЫН СЭРЫШЫШТ ДР? сайЬ1Н ыштэн.
— ------------------------------------------ 1935 Таҥжэ
ийын т утӱҥалтыш
кэчыла гычак
мунист“ г а з э т э ш
-------- ---------нэммым
газэтым чарныдэ лудын шогаш, „Рвэзэ КоЭргывайэв Эвайын Чачуш гымэкэ, мэтидым л ат эш то л -1чарнынэжэ. Ондрэ йолташ
таҥжэ нэргэн еэрыш пэчэт- шылан шотлэна. Нуно чын тудлан вийанрак тунэмаш
мунист“ газэтлан подпискым кызытак ы ш лалтэ. Жапым моштэн ку- ыштэныт. Иӧратымашыш- тӱҥалаш еэрыш коч полтыза.
чылтын огылат, тупикыш тым пашэ дэнэ кылтэн м ош -1шэн.
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тэныт.
Микалат
ышкэ
таҥвэрэштын, „кузэ лийман“
Тунэмшэ, альэ производ
йодышым чумыр ӱдыр ка- жэ дэнэ жапым еаи эрта1 ийлан 7 тэҥ. 20 ур.
ство дэн колхозласэ ӱдырчэ влак ончылан шындыш. рэн.
6 тылз.
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качэ-влакланат
тыгэ
ышты
Эвай ӧрын. Тудлан корЭвайын еэрышыжым р вэман.
Жапым
кучылташ
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зэ-влак, школлаштэ вэл э ным ончыктэн пуаш кӱлэш.
нэт
лийжэ.
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бО „
огыл колхозлаштат кумдан Мэ Эвай еэмын таҥна дэнэ
лончылышт. „Кузэ лийман“ йӱд вошт огына кошт. Таҥ
Газэтэш марий еовэт писатьыл-влакат
Модын - воштыл куанэн
йодыш йыр чумыргэн, ыш- дэнэ модын кошташ жапым илаш Октьабр рэвольуцо
возэн шогаш тӱҥалыт.
кэ шонымыштым калаеышт. муаш кӱлэш. Эрэ шупша- дэч вара гына лийын. Таҥ
Подписным чыла пошто отдэлэньыштэ,
Куанышат, ойго дэнэ во- лын жапым эртараш огыл, кучымаш пэш сложно па
агэнствыштэ, писмоносэц-влак дэнэ ышташ
паша нэргэнат кутыраш кӱ- ша. Ядак тидэ пашам йара
зышат лэктыч.
Чынак, йӧратымаш ӱдыр- лэш. ^1ашаш жа пыштэ лэк- жапым модын, куанымэ ка
лийэш.
качэ жапыштэ гына лийэш. ман. Йӧратымаш тунэммаш- еым ыштымаш дэнэ кылтэн
Га зэты ш налза,
Садлан моштэн йӧратыман. тат полшыжо.
шогыман.
лудеа, г \ /
Мэ гын, тыгэ ыштэна.
Мэ, ӱдыр качэ влак погы*
ш арыза!
Тӱҥжӧ—жапым
пайлэн
Тылэч поена, комсомол
нэн, газэтэш пэчэтлалтшэ
еэрыш - влакым лончылэн погынымаштэ рвэзын кузэ моштымаш. Вара паша ышПО ДПИ СНЫ М Ы Ш ТА Ш
илмыжэ нэргэнат умланда ташат, йӧраташат жапым
лэкна.
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Сидоров Арсикынойлымы- раш кӱлэш. Тидат йӧраты муат.
жо дэн Ш. Й. йолташын | машым еайын эртараш ку
Отвэтств рэдактыр А. 3- РЭЧКИН,
Комсорг-Щ э рбаков.
Йульалан еэрышыжым тэр- гун полша.
Мароблит уполн. № 99, Йошкар-Ола, М аргосяздатын 1-шэ типогр. ВЛКСМ Маробком дэн Горкомын органжэ^Савз

