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Ударник-влак радамым шукамдаш

Эл пашащтэ шолын толын рвэзэ калык
Фронтолаштэ ш уаралтын вий куш кэш .
Лэнин вӱр дэн шочын, кушкын у сандалык,
Вараш кодын шэҥгэчнажэ кӧ нушкэш?
Иктат укэ! Комсомолын чаплэ члэнжэ
Бронзо дэнэ таптэн лукмо уш ан йэҥ.
Рэвольуцо рӱпш эн куш тыш у шэпкаштэ
Мэжэ толна эл пашашкэ куан дэн.
Колхоз нурыш изай лэктын ӱж ара дэн,
•
л Тум ш упш альэ волгалт лэкшэ кэчэ йол.
'
Кучэн кыдыш машин рульым виктарэн,
Кылта лэктын возын кодыт „йылт“ да „йолт“.
Тудын муржо шӱмэшнажэ пижылталын,
Кумда нуржо тудым шуко вӱчкалтэн.
Тӱтыражэ комбо сэмын ошын койын,
Волэн ӱлык тамлэ пуш дэн авалтэн.
Машин лӱш кыш кумда вэрым сургыктэн
Аҥамбалжэ шӧртньын койшо отыллан.
Н ур кудаш ын у вургэмым машин дэн,
Изай толын сай тӱрэдын колхозлан.
Кэҥэж мучко моло дэнэ иквэрэш
Паш а вэрчын уло вий дэн чот шогэн,
Колкозланжэ ыштымэкэ кӧ Ӧрэш?
Изайнажэ вийым ш уко вэт погэн.
Сита ындэ кочкыш, моло сай йӧр вар,
Вольык уло вӱчкалталын йӧралтэт.
Киндым н а л ы н -а ҥ дэн тӧрак тэмын лар,
Волгалталын сылнэ, чаплэ у пӧртэт.

чын большэвикла к у ч эд а-; Мочалов („Ш ытышэ“ коллыт, чылалан
примэрнэ хоз Оршанкэ район), Казан*
улыт. Лопатин комбинаты-1цэв („Иошкар кэчэ“ колсэ паш азэ—комсомолэц-вл-1 хоз, М. Турэк район) колак: Самолэнко, Архипоч-! хозын талэ вуйлатыш ыш т
кин, Ры баков, М ихайлов| улыт, Нунын вуйлатымэ
пашам ударный
ы ш татЛ колхозвлак обласыштына
планым эрэак эртарэн т э -(ончыл вэрым налын шомэн толыт. „Красный стек- гат.
ловарь“заводышто комсомо
Ударник кэчэ—социали
лэц Свэтлаков ПаБылын
ст сорэвнованьым адакат
Гинп“
Ӓ
о н С л У - Р - - а р э н .колдн ш о
вэрым налын шога. Бракым *1ашам нолдышо, ударнэ
ян
шагал
ы тта.
Тыгай
эн ш
агал ышта.
Тыгай I бригадылашкэ угычын тӱпримэр - влакым л у дэнэ жэм дэнэ пашазэ, колхоз
ник, моло паш айэҥ -влаончыкташ лийэш.
кым
уш ымо кэчэ лийман
Соцсорэвнованьэ йал озТачэ,
тэхник тунэммаш па
анлыкыштат кумдан щарш
а
каймым,
тэхминимум 1
лэн. 1934 ийыштэ 296 колшуктымым,
обшэствэн
тэххозысо тӱҥалты ш комсомол
Кум ий ончыч Мик^л | Тыгай шот дэнэ ышкенник
экзамэн
кучымашым
организацэ-влак соцсорэ^*
ШКОЛЫШТО туНЭМЫН, ЫШКЭ ; жым
ончыко
луктын.
кэЛгын
тэ^гыман.
Ты
па
нованьэ дэн авалтымэ.Тушш инчымаш ыжым
нӦлташ | ■тылызаш планым дэкабыршам
кумдан
ш
арэнколдаш
ко кум тӱжэм утла комсо
тырш эн.
лан 112 процэн тэмэн.
молэц влак ушнэныт. Ты чумыр Вийым мобилизатлн5-шэ класыш тэ тунэммэМикал ойла:
ман.
лэч мӧнтӧ огыл тыгылай
кыжэ Йошкар-Ола типо— Производство тэхннВэрд&са чыла комсомол, графийыш толнн,
•'••Штх ТӱЖЭМ ДЭНЭ УДЙрНФ* р д ез^вд ав. Кӧлхои произ
кым тунэматп вийан пижы-влак ӱлы т. Лэнин комсо водство вэрч ударный крэ- проф сойуз организацэ-влаПэрво й к а н а »буквам ку- нам.
мол гӱды н вуйлатымэ- па- дал шогат. Оршанкэ МТС* кын т ӱ ҥ зӓД аЧ ы щ т-П ӱты н ь чэн, взрстаткэш статйам
Чынак, Микал шонымашазэ /дэн шэмэр рвэзэ-влак ын рвэзэ трактыристш э Ко- Ушэмысэ у д ар н и к кэчым погаш тӱҥалын. Тунэмын... шыжым шукта. Газэтым
соцс^рэвнованьыштэ ударнэ нзчников Н. йолташ трак- производствы лаш тэ, колхоз Ончыч тудлан йӧсӧ улмаш. вэрстатла гын сылнылысоцсорэвнованьым,
пащ ӱш тэ ик ончыл вэрым^тырым моштэн кучылтэш л аш тэ
Ик ий годсэк тунэмын. кым пурта, сӧрастара.
н а л й н шогат.
»Красный паш а жапыштэ ышкэ нор- п аш ам ударны н ыштыма- Ик тэлэ, шошо, кэҥэж да
Кажнэ тылзын нормым
волгсарь“ судорэмонт заво- мыжым эрэак эртарэн тэ- шым ад акат чоты рак шаДЫСгО комсомол дэн рвэзэ- мэя толын, ик смэныштэ рэн колдаш у л о вийым мо*
Р^гӓш н 22 йэҥан бри! ады- 12— 14 паша кэчашым ыш- билизатлы м аш . Тидын дэнэ
г^жэ Промфинпланым эрэак тэн. Комсомолэц—рвэзэ-вл- пы рл ьак умбакыжым уд ар140—1бСкрроцэн маркэ тэ- а к в у й л а т ы м э л у д э н э о н-. ник-влакын илышыгптым,
мэн толэш- Тыштэ котэль чыл колхоз-влак улыт.Пэт-I нунын йодышыштым эрэай
(„А йблат-1палэя, тудым ш уктышаш
шик Романов Арсэний ров Илларион
молат проуфинплан вэрч н у р “ колхоз, Морко район), вэрч крэдалмаш.
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Тачэ П ӱтонь Ушэмысэ
ударник кэчэ. Лэнин пар
тий вуйлатымэ дэнэ социа
лизм
ы ш т ы м э . пашаш
тапталтын милионло у д ар 
ник влак ончыл радамыш
лэктыч. Класдымэ социа
лист
обшэствэ
ыштымэ
кокымышо ВИЧЕЙаШЛЫКЫН
кокымышо ийсэ план шуктымыштым тачэ нуно куа*
нэн, кумыл ^нӧлтын ончат
да кумышо ийсэ програм
ш укташ уло
вийыштым
адакат чотырак мобилизат*
лат.
Лэнин комсомолын тарватымэ социалист сорэвнованьэ промыщлэнысыштат, йал
озанлыкыштат
кумдан шарлэн, милионло
паш азэ дэн колхоз крэсаньӹк-влакын у илыш, со
циализм вэрч кучэдалмэ
знамышкэ савырнэн.
Мэмнан марий обласыш-

ПАШ А

ДЭНЗ ВОЛГАЛТЫТ

Куш кэш , вийаҥэш у д ар -1 колтэн
А М эдвэдкова
йолташ
ник радна. Кумдан шарла
соцсорэвнсваньэ дэн удар* пырэзэ ончымыжо нэргэн
ничэствэ. Пашаштэ волгал- ойла. Тудо нормо' почэш
тыт
знатнэ
Йэщна-влак. 25 пырэзэ ончымо олмэш,
Нуно ы ш кэ йырышт шэмэр 40 вуйым онча. Пырэзэ
массым чумырэн, ончыко влакым чэрланымаш да колымаш факт иканат лийу сэҥымаш кэ нантайат.
Т ач э, ударник
кэчын ын огыл. Пырэзэ ■влак ви
комсомолэц
М устафинат йан улыт, модын вэлэ куышкэ паш ажэ нэргэн ойла далыштыт. Тудат кум кана
Тудо Йошкар-Ола ко п х о ’»пӧлэклалтын.
П. Сикльа.
зын мастар аишатшэ улэш. Производство планым
120-130 процэн дэнэ тэмэн
шога. Паша качэствыжат
сай. Прогулым иканат ыштымашыжэ укэ. Ударнэ паыштымыжлан костьлык сукна дэндапочотI грамота дэнэ пӧлэкын.
омсомслэц Ульаков Па
лат трактыр паркыштэ
~ ыштымыжэ нэргэн
4ра
Тэний тудо 12
% йӱлалтымэ
настам
игэн. Ядалыкаш произ:зо аланым нэгэдэч онтэмэн. Пашам сай ышЯН КОПХОЗ костъум д э- [ ГАРАНИН ВАСЛИЙ,Чодра тэхник
>ЛЭ*ЛЭН да курорШ Ш I институтышто тунэмшэ ударник.

Ончыч кӱТЫЗб ЫЛЬЗ..Кулэшников М этырий 1930
ийыштэ „Авангард“ колхозыш пурэн.
Колхозышпурымыяго дэч
ончыч Мэтрий пэш ак йорлын илэн.
Изи,
ш ӱкш ӱ
пӧртшӧ
ыльэ.
Нымогай вольыкшат укэ.
6 ий ончыч ышкэ йал
кулак Онтон дэнэ пашам
ыштэн. 3 ий годым кӱтыштӧ коштын.
1930 ий. Мэтрий колхозыш, адак комсомолыш пуВОЛКОВ Микал пашаштэ.
рэн.
Тэний 202 трудодэньым шыжэ эртэн. Тидэ жапыш- утыж дэнэ тэмэн шога.
Ударник лӱмым йара на»
тэ Микал ышкэ моштымыналын.
лын огыл, тидэлӱмым ара— Ваш мартэ
кочкаш жым нӧлталын.
1933 ийыштэ пашам пое лаш кучэдалын шога.
киндэм сита. 70 пудым па
Кокана пӧлэклалтын.
шам ыштымэмлан колхоз на налын, качэетвэ вэрч,
17 ийыш щӱымыжо кэпуэн,—манын гына мокта- планым тэмышаш вэрч, кучэдалаш
рвэзэ
вийжым. чьтн,Совэт влаелан 17ийтэмна Мэтрий.
мэ кэчйн,тэний кокымышоВолгыдо, у пӧртым ыш- луктын.
Тыгэ тудо пашам ышташ каналаи яӧлэкым налын.
тэн. Кӱваржым чийалтэн.
Ы ш кэ
культуржы мат
Вольыкшат ик шот дэнэ тӱҥалын.
уло: уш кал, шорь^;, сӧсна... *Рвэзэ вий—куатан, пэҥ- нӧлталаш тырш а., Газэтым
КулэшникоЙ' Авангард“ гыдэ вий. Ноймо, 'лӱдмӧ лудын шога. Цачэржат ару.
—Ударник кэчылан у д а р 
колхозын (Йошкар-Ола р-н, урманым итэҥгалан кодэн,
тылызаш ник лийам,—Волков Микал
Йэльньаги йал совэт) ак- кэчаш нормым.
'
планым тэмаш тудо чот кутырэн/Гидым ш уктэн
тивнэ члэшӱ», ударник.
*
.Сайэв.
. М . Фавстов. ]ТЫРП1ЭН.
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Рвэзэ Комунист
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М А С С Э П О Л И Т И К ПАШ А ДЭН К О М С О М О Л Э Ц
ВЛАКЫН п о л и т и к ы м т у н э м м ы ш т н э р г э н
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт Ю-шо плэнумын пунчалмутшо
Тений политик тунэммэ

Х-ш о П Л Э Н У М

жйым кодшо ийсэ дэч орга-,

тат-комсомолэц - влакын отчотыштым колышташ заводлаеэ рвэзэ избиратьылвлак погынымашым эртарэн ончаш.
Тыгылай рвэзэ-влак коклаштэ улшо актив дэнэ
паш а ыштымаш поена вэрымак налын шогыман (бри
гадир, профорг,
колхоз
правлэньэ члэн да изобрэтатыль-влак).
Комсомол
паШ айэҥвлаклан
ниным
ышкак палыман да паш аш тышт полышым пуэн шогыман. Нунылан кушкашышт полш эн, комсомол
дэкэ лишэмдыман.
6 . Рӱдӧ комитэт плэнум
комсомол организацэ*влакын вэра ваштарэш кучэдалмэ пашам лушкыдын
ыштымыштым палэмда да
СВБ ушэм пашам ылыштэн, антирэлигиозно литэратур лудмашым, кутырмашым организатлаш кӱш та. Тыгак 1935 ийын йанвар тылзэ мучко Райком
дэн Г о р к о м л а воктэн
лӱмын курсым эртарэн,
комсомол кокла гыч антирэлигиозник-влакым йамдылаш,
комсомол-влакым
СВБ ушэмышкэ ш упшаш
да пашам вийг ащ.

АКТИВЫМ ТУН

НЭРГ
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низованэ тӱҥалмэ, тидлан
1934 ийын 12-16 дэкабрыштэ ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэтын Х-шо плэкомсомолэц - влакын ышкэ
нумжо
лийын.
политик шинчымашыштым
П лэнум тыгай паша-влакым ончэн:
нӧлталаш тыршымышт полш эн, манын Рӱдо Комитэт
/. Массэ политик паша дэн комеомолэц-влакын политик тунэммлэнум шотла.
машыштнэргэн (КРУЛЬ йолташын докладшэ).
Тугӓ гынат, ВЛКСМ Рӱдӧ
2. Комсомолын кулътуЬ маееэ паулам эн чотшым йалыштэ ыштымэ
Комитэтын пропагандистым
моштэн ойрымо да нунын нэргэн (ЛЭЩИНЬЭР йолташын докладшэ).
3. И ал озанлыкын ,сложно машин-влаклан кадр-влак йамдылымэ да
дэнэ пашам ыштымэ нэргэн лукмо пунчалмутш ым тоштыжым угыч тунъЫтымо (комбайнэр, тракторист, шофэр, шиймэ
Крайком, Обком да нацио- машин пашазэ-влак) нэргэн— докладым ЧОРНЫЙ йолташ ыштэн.
нальнэ рэспубликласэ Рӱдӧ
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт.
Комитэт влакын шуктыдымышт дэнэ политик заньадиет еоетавым поонак пэҥ- ыштымашым, кутырмашым кын и н с т р у к т а ж ыштьэ начар эргаралтэш .
гыдэмдаш
райкам дэн гор эртараш чумы рактивнэ па* тымыштым кок дэкадылан
Ш уко организацылаштэ
икана дэч ш агал огыл кус(Ростов, Лэнинград) пропа* ком-влаклан кӱш таш . Сэми- шазэ-влакым обӓзатлаш.
2 . Комсомол груполаш тэ тын пунктлаш тыжэ эртагандистым райком■влак ой- нарыштэ пропагапдистым
комсомолэц - влак раш.
ырэн, пэҥгыдэмдэн огытыл, тьэмэ еодэржаньэ дэнэ вэлэ кажнэ
йамдылыман
огыл,
тӱҥ
шоӧрыктарышэ
йодышлан ваш
ты маркэат ш уко пропаган
5. Крайком, обком, нац
дист - влак сэминарыштэ тыш то мэтодик инструкта- мутым налын кэртышт, ты- рэспубликласэ ВЛКСМ Рӱжым (ш уш аш заньатьын гэ пашам шындыман. Ком
огыт тунэм (Иваново).
планжэ,
оҥай
примэрым сомол групорг (колхозласэ дӧ Комитэт-влаклан йал, ра
Комсомолын вуйлатыш э
йамдылаш,
эртэн
кайшэ да еовхозлаеэ производст- йон, ола еовэтлаеэ еэкций
яаш азэ - влакш э (Райком,
пашашкэ рвэзэ избиратьыл
Горком, Обком) ыш как по- заньатьын итогшым лончы- вэн бригадыштэ улш о ком влак кокла гыч эн активнэл
ы
м
ат,
тулэч
молат)
пусорг) ышкэ групысо каж- влакшым лукташ , дэпутат
литшколым начар вуйлатат,
нэ комсомолэцын йодыш- групо пэлэн совэт-влаклан
ш укы ж годым пӧлитшкол аш кӱлэш .
3. Кажнэ бӱро заеэданьэш ланжэ вашмутым моштэн
з а н ь а т ь ы л а ш к э коштмаиктаж
кунар комитэт дэн пуаш кӱлэш, нунын йӧратӹ- пуымо н а к а з ы с э п о с н а
ш ыш т укэ.
пропагандист - влакын отчо- мэ йодышыштлан еайын ум- пункт шуктымым тэргэн
шогаш, рвэзэ избиратьылВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт
Ы ш тым политик тунэммэ ландараш,
комсомолэцым
ПУНЧАЛЭШ:
нэргэн колышташ, райком, чарныдэ газэт лудаш ту- влак групым организатлаш
Рӱдӧ Комитэт плэнум кӱш1 . Лэнин комсомол соци горком, обком да националь- ныкташ кӱлэш ?
та. Совэтыш еайлымэ Щэпу
ализм ыштышэ элын рвэ- нэ рэснубликласэ ВЛКСМ
3. Рвэзэ-влакын илыш гыч
з э йэҥышт влакын политик Рӱдӧ Комитэт влакын обӓлэкш
э Йодыгаыштым. лоншотышто сознатьылнэ, он- занысышкышт пурташ .
чылаш тылзат пэлылан,
чыл да активнэ организацы
Л у, альэ луаткок пропаж е улэш . Тудо ышкэ рада гандист-влакын пашаштым альэ кок тылзылан икана
мыштыжэ политик шинчы- горком дэн райком еэкрэ- пашазэ дэн колхозник рвэРӱдӧ Комитэт плэнум
зэ - влак конфэрэнцым кӱдымэ дэн ш агал шинчышэ т а р -в л а к л а н ыш как ончэн \
рылтдэ эртараш тӱҥ алаш . политик шотышто ш а ги
комсомолэц - влакым, шэ- шогаш. Райком дэн гор Фэвраль тылзыштэ, Тӱньам- шинчышэ йолташ Л э н п
мэр рвэзэ-влакын чын во ком еэкрэтар олмэштышэ
бал Рвэзэ Кэчэ вашэш эр- комсомолын активлэ пап а
ж акыш т лийын кэртдымэ, пэлэн политик тунэммаш тарымэ пагаазэ дэн колхоз ЙЭҤЖЭ лиЙЫН ОГЭШ К8] тэт
фО
почэш кодшо элэмэнт-вла- дэнэ штатдымэ, инструк-, ник бэспартийнэ рвэзэ-влак манын ончыкта. Совэтын е
кым кучэн ок кэрт. Поли- тыр - влак групым Ю кэконфэрэнцын рэш эньэ шук- чыл рвэзэ-влакш ым—ко
У
тикым ш агал шынчышэ, чыштэ организатлэн ш ук- тымо тэргымашым эртараш , еомолым—активистЦ чарь
гШЗ орп
ыщкэ шинчымашым нӧлташ таш .
‘шт*
адак бэспартийнэ
рвэзэ- дэ ышкэнжын тэорий Ш1
тйрш ыдымэ комсомолэц-вла
4. Кажнэ заньатьэ тӱҥал- влак погынымашым чумы- чымашыжым нӧлтэн шог
1ЯЧЫ*
тым
кым ушэмын члэнжэ гыч тышыштэ тунэмшэ влаклан
жарэн, рэшэньэ шуктымо итог шо, Маркс—Энгэльс—«Г
кандидатыш ,а политик шын- пуымо паш а шуктымым нэргэн отчотым ышташ.Кон- нин—Сталиным произвэ;' в
чыдымэ, тупэмаш шоныды- тэргаш пропагандист влак- фэрэнцылаштэ пуымо мут ньэ-влакым Тунэмын п
таш
мо комсомолэц-влакым ком лан кӱш таш . Политшкол шым шуктыдымо комсомол гышо гына вуйлатэн к р - |л а н кӱш таа:
сомол радам гыч лукташ дэн круж оклаш тэ учэбни- организацыласэ руководи тэш.
..ИШа ш Л5 21 „ПрЯЧТ:
чыла организацэ - влаклан кыеэ ныл главам тунэммэ- тьыл-влакым пэҥгыдэ мут
Рӱдӧ Комитэт
тт ^ т ^ 'Н ^ л м о “ дэнэ
лэвэдалтын
кӱшташ.
кэ шинчымашым палаш, ту- кучага шогалташ.
чыла Обком, Крой' > да ышкэнжын эн тӱҥ да онКомсомол комитэт - влак- нэмшэ - влак дэнэ зачотно
Нацрэспубликласэ
Рӱдӧ чыл | обӓзаныстьшым—Мар
4. Комсомол погынымагплан эн ончычак политик кутырымашым эртараш .
кс—Энгэльс—Лэнин—С т а комитэт-влаклан
актив-влаТӱҥалты ш
организацэ- лаш тэ горком дэн райком- кым кӱрылтдэ туны&тыма- л и н ы н рэвольуцион тэошинчыдымэ да ш агал шин
чышэ комсомолэц - влакым влаклан полшаш, адак за- влакын ик гай, ончышаш шым организатлаш, акти- рик
тунэммашым ӧрдыполитиклан тунэммэ школ- чотно кутырмашым эртары- паша пуэдымыштым чараш вын чыла грутш-влакшы- жэш кодышо активистым,
Тӱҥалты
ш
организапэ-вла
л а дэн круж оклаш шуп- маштэ лийаш крайком, об
ланат тунэммагатышт пэҥ- нунын положэньыштым онш аш чыла кӱлэш шотым ком, н а ц р э с п у б л и к л а с э кын угаэм кэчыеэ ончышаш гыдэ контрольым ышташ чыдэак ,вуйлатымаш паша,кз
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт-влак - пашаштым, комсомолэц-вла кӱш та.
ыштыман.
гыч кораҥдаш.
‘ы „
2. 1935 ийын 10 шо йан- лан, тыгак горком дэн рай- кын йодышыгат дэн интэ
.ырэсыштым
угаыш
налын,
вар мартэ пропагандистын ком-влаклан ышкэ пагаай!ГЭ
5
тӱҥалтыга
комсомол
оргамогай еэминарыштэ тунэм - 1зыштым вэрлаш кэ колташ
низацэ
влаклан
тидэ
кэчым
мыжым тэргэн, продаган - 1обӓзатлаш.
ышканыштак эртарман. Рай
„САД“ колхоз члэн влак
Кызыт урлыкашым е^*
ком дэн горкомлан—погы- (Оршанкэ р-н) тӱш ка по- тышын оптэн, еортироватнымашым чын эртараш, гынымашэшышт В^ЩбЭРӱ-! лэн шындымэ.
Ш алатымэ клае т у п ш а -' вэржэ ВКП(б) Рӱдӧ Коми- йамдылалтдэ толшо доклац- дӧ Комитэт плэнумын п у н -1 Чыла йал озанлык
иын ко д ш ы ж о р в эзэв л ак ы м тэты н нойабрыеэ пунчал- чик-влакым комсомолэц-вла чалмут влакшым лончылэ-; шин-влакым ачалыкты*
ыш кэ вэкш э еавыраш мэм м у т ш ы м умландарымаш клан критиковатлаш чумыр ныт. Колхозник-влак п у н -1 Шошо аҥалан йамг
эрыкым пуага полшыман.
чалмутым еаламлэн ваш маш дэнэ пырльа м
нан маееэ политик пагааш- улэш .
'
I анлык политик камг
Кок дэкадэ жапыштэ чы- лийыч.
ВЛКСМ
Рӱдӧ
Комитэт
та улш о еитыдымашнам полКолхоз тидын дэнэ пыр- тат почэш кодмаг
ла тӱҥ алты ш организацыплэнум кӱшта:
шыкта.
1. Тошто большэвик, тош лаш тат агитацэ пашалан льа шошо аҥалан вийан , тараш мутым на^
Комсомолын ыштымэ ч у
»
мыр маееэ политик п а ш а н .то пашазэ, Йошкар арми- ик-кок йолташым. ойырэн, йамдылалташ пижын.
тӱҥжӧ пашазэ, колхозник йын командирышт, кугун посна-посна нуным райком
рвэзэ влакым Маркс - Эн- тунэмш э-влак дэнэ рвэзэ- дэн горком бӱрош пэҥгыУМЫЛТАРЭНА
гэлье-Лэнин-Сталин тэорий влак ваш лиймашым ыш- дэмдаш. Райком пэлэн, шолМэ, Л уж авлак пэлэ кыда- дараш вийан пг
дэнэ туцыктымаш да клае тэн, мэмнан партийын под дыра прэдприйатьылаш тилаш
школысо тӱҥалтыш зыт погынымат
шижмашым нӧлталын, про* польно паш а ыштымыжэ, дэ жапыштак пропагандисткомсомол
организацэ дэн ник дэн шкэт
влак
еэминар
шотан,
эрэ
лэтар кугыжаныш ын чыла вэе эллаеэ пролэтар-влакын
туш манжэ-влак дэнэ кучэ- кучэдалмышт, граждан еар, пашам ыштышэ агитатыр- туныктышо-влак (Оршанкэ влаклан пунчаЛу
завод историй да науко дэн влак еэминарым ыштылаш. р-н) ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт дын, умылтарэк.
далмаш лийман.
Кызытсэ жапыш тэ маееэ тэхникын пытартыш ончыл- Йал районлаштэ агитатыр- плэнумын пунчал-влакым
В!’
нэргэн лэкций влаклан партагмтатыр-вла- шэмэр массылан умланволщтжк пашам кӱлэш ан тышыжо
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Коисомолын пояшымыжо кушкэш Пашам
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куштылэмдаш кӱлэш на
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1М» } сэласэ школыш
* м ^даэ лийэш. Тэлыжэ
т^ гвур
;э укэ. й к

тын-коштын ыгакэ ыгата.
Кочкага - йӱаш ий йыда
ок ситэ.
Микал к ӱ куры к гай к у 
гу йыжыҥым вонча. Тӱжэм
инцэш шӱдӧ кумло икымышэ ийыштэ шижым ик
пычкэмыш кастэнэ у лум
дэнэ пырльа индэш п ӧ р т р
колхоз почылтэш. „Тракты р“ лийжэ!—маныт.
Микал индэшыштэ. Пэрвой кэчэ гычак Микал па-

шэш. Тор вӱльыжӧ рвэзым
савырнэн ончальэ. ЧаманыШэ гайэ шогальэ. Микална
шога воктэн волэн шинчат
— Ай й! маньэ.
Кавырльан Микал ончыш
ончышат кычкыральэ.
~~ Л '.рым чӱчкыдынрак
канэ, уЗэ гын от тӱсӧ,—чаманэн туныкта, тӧрлатэн
пуа.
М икал к у гу йэҥла Кавырльан Микал дэн пырльа
тамакам шупганэжэ. Йожэк
.\
■-■у ■сигаркым упш агакыжэ ту гакалташ тӧча, ок кэрт. Кидшэ пуаҥы н вэс кидшэ дэн
кидшым кучэн упш а дэк намийа.
шшт
Микап изай, куралаш
пэш йӧсӧ. Шога - вуйыш
у н
шинчын кайэн колтышаш
ыльэ!—Микал йӧсын ончаж''г
ш
лэш.
— Т угэ лийэга гын пэга
йӧра ыльэ да...
Зорин Микал.
Микал кэчывалым вучэн
куралэга. Мочыла-сола гай шагатэ тыргаа. Уло гаӱм
лунчыргэн толэга. Яважэ дэнэ колхоз вэрч гаогалэш.
...Кумло кокымышо ийыгачамана, йывырта.—Ш ога ву
йым кучэн кайаш йӧршӧ тэ Микал трактористлан
лийын—шоналта. Микалын тунэмэгп. Чот тунэмэш! Тукидшэ чытыра, капшэ лӱҥ - до ындэ ку гу , талэ марий
га. Чай салма гыч чай вэ- лийын. Тудо ийыштак трак*
лэш. Совыла гыч ш ӱр йо тыр ӱмбак кӱзэн шинчэш.
Шыжэ. Ий гэчэ льубка.
га.
Луатныл ийаш Микал Пыл сӱмырлышага гай кэрурлы к комдым сака. Лучко жалтын. Ала гугато мӱнийаш товарым сакэн пу- дӱрнӧ Л аж купыгато дӱрлатньыклан кайа, пӧртым , 1дӱр-дӱр — шокта. Мландэ
Шӱмышкэ
кылатым тӱлыдэ кӱсн кош-) сургалтэш .

И

деч ноонаа ойедгггэн ию -а.
' Тудыа шочмо.к> ..... . иалшш Ш арнур
^аионыгато
^оаышо Л аж вӱдын
чэвэр олыкшо воктэн, ӱс
тэмбал гай тпр, тошкэм гай
дотть*« урэман сӧрал Акматэ*г •р! Тудо сӧрал урэмжэ
- ! то илыш годым Микалӱш каш тэ куанэн мо
лжэ йӧрэн огыл. Микал
лмэ рвэзэ. Тудым мЫст, игылтыт. Тӱш калан
ӧрӧ гын, тушко асам
ш вожылат. Ӱмбакэ
лтымыжат начар, онча. мотор огыл. Мом ышойца йӧра. Ачат укэ
аваэт, мом чиктэн шоа. Тудо ыш кэжат шомак йымалнэ вэлэ илаш

Класдымэ социалист обгаэствэ ыгатымэ пагаагатэ
соцсорэвнованьэ тӱҥ вэрым
налын ш ога*Тудын нэгызэш мэмнан
производствыштына кэчын пашан образэцшым ончыктышо у
ударник-влакк уш кыт, шарлат. Соцсорэвнованьэ мэтод
дэнэ паш а ыштымаш кэлгэмэш да кумдаҥэш .
Мэмнан ударникна-влакын
куш мыш тымтэвэтидэ фактат раш ончыкта. Тэний
апрэль тылызыгатэ Йош
кар-Ола, „12 лет октября"
кэрмыч заводыгао 17 уд ар
ник гына ыльэ гын, тачысэ кэчылан
92 ударник
уло.
Тэвэ Кудрьавцэв Иыван
кум ийым кӱрылтдэ элэктростансыштэ пашам ӱдарнын ышта. Производство
планым 110—115 процэн
тэмэн шога. Сай пашажлан
кум кана пӦлэклымэ. Ком
СИДОРОВА йолташ.
сомолэц Баранов кум ий
Кызыт колхозник - влак лийэш элэктростанцы нстар
мыйын арун илымэм ужын шыйманьтьоржылан пашам
санитарный постлан сай- ышта. Тудат кум кана по
лы шт. Ы ш кэ йырэм моло лэклалтын.
комсомолэц,
комсомолка-1 И эрэмэйэв кэрмыч ышвлакым погэн, кажнэ вич тымэ икымышэ номыр прэкэчэ вуйэш колхозник-вла- сын бригадиржэ. Тудо ты
кын культурно илымыш - 1пашам 1928 ий годсэк ыштым тэргэн пӧрт йэда к о ш - Ударник, паш а нормым
тына . Удрамаш-влакым по- ц о — 111 процэн тэмэн гаогэн, арулы к нэргэн кутыр- га. Ш уко кана пӧлэклалмашым эртарэна.
тын.
Нинэ ударник-влак паша
С идорова Ана.
Ш эрнур,’ Лажйал.
планым тэмэн шогымо вэлэ

сс

Минал

Мый ындэ культурно
илэм. Пӧрт кӧргэм ару,
йандар. Пырдыж воктэнэ
тӱрлӧ сӱрэт, плакат - влак
пыжыктылмэ. Окнаштэ сад.
Таракан дэнэ умдылан тӱсыжымат от уж . Малмэ вэрэмат йандар. Ш ӱргӧ ӱштмӧ
шовыч мэмнан йэшыгатына кажныжын посна. Кочмо кӱмыяг совланатпоснак.

ий
ск
ой

кӱлэш .
Р в эзэвл ак
комсомол таш
налын йошкаргэн шинчышт.
Эрлашыжым рвэзэ погынога. Пашам сай органи*атлэн шогэт гын, тудо нымашым ыштышна. Адазӱдэн кайышэ вэрым нал^ш. кат рвэзэ-влакын паш аш т
1 мэмнан дэн, „Патыр“ нэргэн мутланыш на. Тунаударник-влак
юлхозышто тыгай шотэт мак рвэзэ
/к э ыльэ. Тэний шыжэ комсомолыш пураш йоджартэ „Патыр* колхозышто цашым пуаш тӱҥальы ч.
хум комсомолэц ыльэ. Ку- Мо пэш куаедары ш ' гын,
иытышто иктыжэ
гына] тидэ ӱдыр-влак эн ончыч
аш кэ лӱмжым ш уктэн ш о -1тарваныШт. Комсомол кугагыш. Тидэ Сэмонов Й ап ы к !каш тӱҥ альэ. Кӱчык жа
[к азы тту д о к о м со м о л ко -1 пыштэ комсомол организаИитэт сэкрэтар).
[цыш 25 йэҥ ушныш. НуК эҥ эж пашаштэ, тэний, нын кокла гыч 10 ӱдыр
м ы л?# .6 йатыр йӧсылыкым ударник-влак.
»
ужаш вэрэштэ. Ш эҥгэлан | Мэмнан комсомолна покодшӧ элэмэнт каш ак кол- 'гынымпштыжэ пэш кӱлэхозым ш алаташ
пижыч. шан пашам онча. Эн чот3-шо бригадыштэ звэна шым фэрмылан пижэ.Ф эршаланыш. Шиймэ годым мыштыжэ вэт
комсомол
тудо бригадыштак олым ӱ д ы р в л а к ы ш т а т .
каваным пэш
томам оп-; т„
_
тышт. Пэл каван локты лал-1 Кызыт ЫНДЭ
комсомол
тэ. Тудо бригадыштак ма- производствэн
бригадым
шина йӱмалан урж ам атко- ыш тэна. Комсомол - влак
даш тӧчышт. Актив шагал. могай задачым ышкэ онУлыжат шоҥго гыч Пӧтыр чыланышт шындэныт?
Осып, Йогор
Йыван да 1935 ийыштэ
колхозым
мойын вэлэ. Рвэзэ коклаш* образцовый колхозыш луктэ массэ пашам ыштэна. таш; эн кӱкш ӧ шурным
Активым погаш тӱҥ ална. налаш; кэҥ эж пашам эн
Ик кастэнэ к у гу погы* са& эртараш; колхоз маснымаш лцйэ. Сэмонов йол- сыштэ политик умланцаташ докладым ыштыш. Ту- рымаш пашам эн са,й шын
до Чэбоксарыш, комсомол даю; чыла пагаагатат эн
сльотыш миаэн ыльэ. Чу- сай ончыктышым пуаш .
Тидэ задачым нуно ш ук-'/ОПЫН. эн чоттэн
кэртыт. Нунын кокшш
/^лхозын
'аныш. лагатэ 70 процэн ударник
она -влак улыт.
Колхоз вуйлаты ш э—
Ёо мэмваш <
-га
С. Краснов.
Колхозышто

1эшак к у гу вэрым.

Соцсорэвнованьэ нэгызэш
у ударник-влак кушкыт

ыштэн,
илаш

ШЭСГАКОВА й*—Кузпецово Тяад
совэт (У-Торйал р-н) вуйлатышэ.
Тудын йал совэтшэ чыла поли
тик-озандыв пашаштэ ончыдно.

татьыл ойышт илышыш
пурталтын. Тэвэ йӱлалтэн
лукмо настам ончыч кышкат вэлэ ыльэ гын, а кызыт уэш шолтэн 1 луктын,
пашаш
колтат.
Ты гэ
йӱлалтымэ наста аныклалтэш. Тыгэ нуно паша вэрч
уло шӱмыгат дэнэ тыргаат.
П. В. Алипов.

шинчыдымэ куаныш эҥэр- ралтэм, тудым пэга шэклата.
нэм. Ышкэ жапыштэ шӱрэм.
— Трактыр! Трактыр!— Винтым, больтым лушкымо
Акматэҥэрыштэ йывыртэн дэч моткоч шэкланэм. Под
шипник ым 80 ш агат гыч
вучат.
Йӱр толэш. Йалыш трак- шупшына.
тыр-влак пурат. Эн ончыл—
... Машиным йӱкш ым
колыштын наҥгайман. Й ӱк
но—Микал!
— Кораҥ шога, трактыр гыч палаш кӱлэш . Ӱйым,
"Карасиным
фильтровайэн
пура!
Микалын тӧрза ончылны- колтэм. Тудланак мыйын
жо кок трактыр. Кок трак- машинэ ок чыгыннэ, ок п у дыргыл.
Мыйэ нигунам
тыр воктэн—кок орол.
Тунам Микалын аважын ни трактырын, ни прицэпночонжылан кузэ чӱчын? Ик йын, ни гайкым, ны суравомут дэнэ> ты вэрэш кала чым йомдарэн омыл.
Пашам таҥасэн ыштэн
саш кэртагаат ок лий.
Зорин Микал кызыт 26 улына.
ийага. Марий ооласыгатэ Начполит Анисимов йолсай тракторист. Тудо тэний ташын наказшым вич пар585 трудодэньым ыштэн. ньам дэч раш шинчэн ыш 1755 кило пырчан шурным тэм.
налын, 1462 тэҥгэм окса дэМашинэ нэргэм утларак
нэ налэш.
тунэмаш тӱҥалам.
Арун
илаш тӱҥалнам.
Зорин тэний улан илышыш тошкалын. Тудын Пӧртым тэний ойыртэмын
оралтэ тӱрс уло. Кучыл чийалтэм. Шторым сакэм.
тӓш ситышэ жватам налэ- Патэфоным налам.
Тыгэ Зорин ойла. Тудлан
дэн ситарэн. Тудо „кандэ
мыжэрым ок чийэ. Ӱмбал- политотдэльбкий значок п уныясэ суконан пальто, крым- ымо, ударник билэт. 3 гакэ упга, калошан чосынко, на пӧлэкым налын. Край
ситсэ тувыр, сукна брӱко. ударник сльотыш мийэн.
Зорин Микал Ш эрнур
Тидэ илыш такак толын
огыл. Микал ышкэжат ка- районсо совэт погынымаш эш Район Исполком члэнласа.
— Илыш корно почшо Лэ- лан сайлымэ. Марий обланинлан к у гу тау!—манэш. сын Ю шо Совэт-влак сйэзМикал
производствэн дын дэлэгатш э. Сйэздыҥ
планым 160 процэн арты п р э з и д и у м ы ш сайлымэ
рэн тэмэн. 784 тэҥгэлыкага ыльэ.
Зориным илыш кэчыжэ нӧл
горьучийым аныклэн ко
тэш. Илыш тудын шинчашдэн.
кыжэ йывыртэн ончэн—
Зорин тыгэ ойла:
— Трактырым пеш йӧ воштылэш.

4

Рвэзэ Комунист

1 йанвар 1935 ий ЛЬ 1(122)

„ЧАПАЙЭВ“ кино сӱрзтым уло эл 'онча
ПЭШ САЙ ФИЛЬМ

ЧАПАЙЭВ
МЫЙЫН

„Шорыкйол“— кулак, поп-влакш
к;сэн овартышэ пайрян

Вашкэ шэмэр-влакын вуй
Мэмнан элысэ пашаз?
аҥыртарыш э, кулак, поп- дэнэ шэмэр капиТализт
К. В о р о ш и л о в „Ч а п ай зв“ нэргэн
влакын кӱсэныш тым овар помэшик кид гыч утарацт
„Чапайэв“— моткочак сылнэ фильм. Тидэ мэм
тышэ „шорыкйол“ ш уэш . мыштлан ындэ луаткандш
нан киньэматографийын ик эн сай, граждан са- Чапайэв нэргэн ш уко Шалатымэ, но кырэн п ы -1ийыш кайыш. Луатшым II
рым ончыктышо нимо дэч коч сай фильмжэ. Тэ- ойлышт, шуко возышт. тарыдымэ туШман клас ти- утла мэмнан э л ы ш т ^
дэ кэчылаштэ ышкэ осал | Лэнин—Сталин п а р т х й
вэ кушто мэмнан рвэзэ-влаклан тунэмаш лийэш. Мыйат тидэ шотышто йа- пашажым
мызарат утыр 1вуйлатымэ дэнэ чумыр 'ӱ*
Фильмын автыржэ—рэжисэржэ-влак кугу шиж- тыр Лудын, шонэнам. Ида- пиеэмда. Нуно партий дэнэ ньа нигунам уждымо тэле
машан улыт, ышкэ пашаштым шинчат да кэч мо- лы кат пэлэ нарэ, пытар- , правитьыльствын эртарымэ дэн социализм паша ыптыш кана снимаймэшкышт ’ кӱлэш ан
мэроприайатьэ талтэш. Пӧрвой вич ий-ш
гай пӧлэкымат (пощрэньэ) сулэн кэртыт.
влакым
кӱрлаш
тыршат. планым сэҥымаш дэнэ ндл
тудо
мыйын
уш
гычэм
Пэш сай, оҥай фильм.
К ул ак, тудын агэнтшэ-влак ийыштэ тэмэн, элэшна пэ|г-'
лэктык огыл.
о? прэдприйатьылаш тэ. чоды- гыдэ
социализм
нэҥ^з
ВЛ К С М Крайком сэкрэтар—К. Бэлобородов
Мый таҥастармэ прин I раш тэ производство пашам пышталтэ, пашам чыла
цип дэнэ пашам ыштэнам. шогалтэн {•— п р о м ф и н - ужашыштыжат социалщм
Ы шкэнан Чапайэвым кӱрт- п л а н ы м кӱрлаш толашат. нигунам савырныдымашан
ньӧ бэтон гай гэрой бога- Тидлан колхозлаштэ, йал пэҥгыдэмталдэ. Эл кӧргатырым ышташ лӱдым (а л^штэ чыла пашам шогал- еӧ чумыр калыкы^рыйлыптыгай гэрой влакым гр аж  дэн „шорыкйол“ кэчылаш- йӱла шотышко к у гу вад„Ч апай эв“ кинофильмым влаклан ышкэ гына уж аш дан
сар нэргэн лукмо тэ йӱмашкэ ш упш ыт. *Ти- талтыш пурыш..
уж ы н мут дэнэ каласэн тӧчымӧ вэлэ огыл, а моло фильмылаш тэ
чӱчкыдын
Кокымышо вичийашл!пуэн от кэрт, тидэ жапым паш азэ, партийдымэ рвэзэ- ончыктышт) сандэнак ту- дэ жаным нуно колхоз
ш элылтщ илэн лэкташ кӱлэш . Тидэ влакым организатлэи он' дым тыгылай йэҥым ыш- ваштарэш, колхозын озан- кыш тэ—клае
лы
к
вийжым
кӱрлаш
ышшым
да
клае
шотым
шоСовэт Ушэмын эн сай ки- чаш намийман. „Чапайэ- тэн ончыктышым.
’кэ
ш
акш
э
ойыштым
шар*
чыктышо
Йӧн-влакым
эю
но*сурэтшэ. Ы шкэнан шоч вым* кажнэ рвэзэ пашазэ,
Чапайэвын тыдэ „тыгы- калат.
номикыш тат, а й д э м ы к
мо мыландынам вийан, чап- шэмэр рвэзэ, студэнт, слул э йош кар армийнам да жышо, тунэмшэ, кажнэ пио- л ай “ чэртажым, тудын к у  1 „Шорыкйол“ пайрэм, ты- уш акылыш тат йӧршын м нунын талэ гэройыштым ньэр да школьник ужшо, г у натуржо дэнэ сэҥыды- гак моло „йумын* лӱм дэн тарэн, чыла калыкым кла:мучашдымэ йӧратымашкэ, ты гэракын тидэ к и н о сӱ - мэ гэройлыкшым ончык- ыштымэ пайрэм да чумыр дымэ социалист обшзрш учко шижмашан клас рэт ончымашым организат- таш кӱлэш ыльэ. Тыгай вэрэжат кугыжан кучэмым твым активлын ыштымаигэройым улш н, тӱҥалтыш капиталист етройым ара- кэ 'еавы ры м э тӱҥ паиа
туш ман ваш тарэш кучэда- лыман.
кадыр гычак ончышо-влак лаш ш огалдымэ. Вэра кэч шога.
лаш , адак социализмым сэгэройлан ӱшанат.
кунамат пашазэ дэнэ шэшэн шуктымаштэ у кучэСоциалист элын еынжа
маееын вуйыштым палыдымашын вашталдӹн.
далмаш ыш ӱжэш .
Чапайэвын отрицатьылнэ мэр
капиталист- Капиталист,
„Чапайэв"
кинофильм
кулак-в л ак
Тидэ картиным ончымэ- качыствыжым мый тыгэ- аҥыртарэн,
комсомол дэн моло рвэзэ- кэ мыланэм луаткандаш рак палдарбм: мутлан ш а влак кид йӱмалан пызыр- йӧршын шалатымэ. Йалышвлакым комунизм пуш дэ- ийы ш тэлииш ы м угы ч илэн гал культуран да, йуж гу- налт орланышэ-влакым чы- тэ колхоз' ильмп пэлэдал
нэ воспитатлымаштэ, адак лэкмэмла чӱчӧ. „Чапайэв- нам моктанымаш. Чапайэ- таш туныктэн. Пашазэ дэ- тын. Тыгай годым „шоыш кэнан шочмо элыштына лан “ тау. Чапайэвлан д д ак вын тидэ ойыртыш-влак нэ шэмэр влакын кугыжан рыкйол“, вэра койыш 4дэнз
ыштымз
тӱж эм дэнэ у гэрой-вла- Чапайэв дэнэпы рльа кучэ- гычшэ ончышо •влаклан— влас ваштарэш тарваны- вӱй аҥыртараш
кым куш тымаштэ пэш ку- далш э-влаклан тидэ карти- гэройлык масштабан айдэ- машым тӱрлӧ еэм ы н 1 пы- пайрэм социализм элыег
мэ да волгалтшэ полковэц зыраш полшэн. Тыгэ вэра куатан паш азэ дэнэ шэмэр
нэ—памӓтник.
гу н полша,
Стэпан Разин лӱмэш улмыжым ончыкташ кӱ- вэрч шогышо-влак кугы- крэеаньыкын пайрэмжэ, ли^
Тэвэ молан „Чапайэв“
жан] влас улмаштэ ик тӱҥ. йын ок кэрт. Тудым у еэлэш ыльэ.
полкын командирж э—
кинофильмым комсомол орэҥэртыш ышкэ
еаырэныт. ҥымашкэ ӱжшӧ, куандарыБ. Бабочкин.
СИДОРОВ.
ганизацэ да комсомолэцШэ пайрэм] вашталдэн.
Йалыштэ колхоз строй
— Тыгай - тыгай пашам
Мый ачыйым пэш раш
Чапайэв Эчук
йӧршыи
еэҥымэ, кэчэ йэда
райкомолышто ыштэм,-мый
шинчэм. Мый, тудын мӧҥшӱдӧ
дэнэ
у йэҥ, мэр пЪ
ойлэм.
гӧ уж аш толмыжым шаршазэ-вла,кым ончыко лук— ТуНЭММЭТ шуэш? IIIО- тын шога. Чыла комсомол
нэм. Тудо иканат ышкэтын толын огыл,
ышкэ
нэт гын мыланэмвозо.
организацэ-влак,'л^жнэ до^:
дэнжэ пы рльа л у
утла толашэныт. Мыйэ тошто мандир мийшыжла, сэҥы
1933 ийын тӱҥалтыщ - на* комсомолл тыгылай онйолташ ыжэ-влакым конда комбриг Аксэновым шар- мэ нэргэн Чапайэв йодыш- ыштыжэ Кутьаковлан еэ- чыл рвэзэ-влаш н тӱҥ заыльэ. Нуно пӧртэш куш то нэм. Тудо кодшо ийын Ти- таш тун ар ок тӱҥ ал, куНар рышым возэнам. Маргыштэ дачышт—у, к у л ь т у р а м
лийын, туж ак вэраҥыныт. мирьазэв акадэмийым пыта- эмганышэ сар ӱзгарым шу- мыйым йошкар армий па- илыш вэрч кучэдалмашым
Нунын дэнэ пы рльа ор- рэн. Пэш оҥай шарныма ко локтылмылан, молат чот шалан тунэммэ акадэмийын адакат чотырак вийаҥдыдинарэц Пэтька эрэак то шым ойлыш, мэ куанэн вурсаш тӱҥалэш . тидым промышлэн факультэтыш - ман да тидэ кучэдалмашым
лын. Ачай дэн
Исайэв колыштна да
кыжэ
пуртыш т.
Тушто „Шорыкйол“ пайрэм, вэра
шуко-кана раш шинчэн.
Пэтька коклаштэ нимргай уэш -уэш ойлыктышна.
ончьАклык ваштарэш кучэдалмаш дэКартиныштэ Чапайэвын миймэм годым
ойыртышат лийын огыл.
кучэдалш э-влак илышын пэрспэктивмӹйын нэ ушэн колдыман. П рэ#
—
И кана,—Аксэнов ой-тыгылай
Ачаймӹт толмо годыммӧҥ- ла,—войскам вончыктараш дэкэ моштэн
колхоз*
миймыжым ончылно почылтмым мыйэ прийатьылаштэ,
гыштӧ могаи вэсэла ыльэ! кӱварым
ышташ кӱлэш пэш раш ончыктэн пуымо. шижынам. Ончыч тудын лаштэ, йаллаштэ, чодп а паАчайын Саратовышто ро- лийын. Чапайэв инж эньэрТывэ мый, шольым да эргыжэ инжэньэр-командир шаштэ „шорыкйол“ вапттато командир улмыжо годым влакым ӱжыктэн, ваш кэ ш ӱж арэш 1925 ий маркэ лийэш манын ачайэм шо- рэш кампаньым чот лхчрэ;
колдыман. СВБ ушэмлаш
мыйым ик тылзылан к а гына кӱварым ышташ кӱш- Живоложнов дэнэ ильӱшна. нэн гына кэртын.
зарм ыш
наҥгаймыжым тэн. Инжэньэр-влак тола- Мый, Чапайэвын эн к у гу
Эн чотшым обшэствэн- кэ у члэн влакым ш :>г :ч
V шарнэм. Тунам мый могай шэныт, толашэныт. Кӱва- эргыжэ 1925 ийын Пугачов экономик дисциплин
да ман, а кушто альв аа]
пийалан улам ыльэ, тунам рым ышташ нэлэ улмаш, оласэ школыш
тунэмаш войэнэ прэдмэт дэнэ ыш- тидэ укэ гын оргавизет
ышканэм ыш кэ могай к у  ныл кэчэ дэч ончыч ыш- кайышым. Тулэч вара 1929 кэмым пэҥгыдылан шот- ман да пашам взШӓЩП;' ^
г у йэҥ ла чучынам!
тэн пытарышаш лык огыл, ййыштэ йал озанлык инсти- лэм. Пытартыш кана лӱйы- ман. Прэдприӹат! ы ац ;
чод ыоашт**
Ачай дэнэ пырльа ку- Чапайэв сырэнат, куд ша- тутыш тунэмаш пурэнам. маш лагэрыштэ, танкэ д э 1 колхозлаштэ,
гат гыч кӱвар ыштэн ок Туш то кок ий тунэммэкэ нэ кайш ыла лийын. Пульэ- С.ВБ члэн влак дэнь ударйе
ж ун илаш ыш логал.
органиаихлэй,
Ачай колмо дэч вара ш укталт гын, чыла титакан мыйым Кваркин совхозыш мот дэнэ лӱймэм годым, бригадым/
паша
планым
эртарэн тэмый, Аркадий шольым да -влакым лӱйылды нкы ш кэм агрономлан колтышт.
тунам „сай“отмэткымак наИк ий гыч мыйым ком льым. Тыгай отмэткым на мышаш вэрч кучэдалман.
Клавий ш ӱж арэм Чапайэв манын. К уд ш агат гыч кӱыштэн
шукталтын. сомол пашаш Самар ВЛКСМ ган дэнэ лӱймэкэ налынам.
„Ш арыкйол“ пайрэм кэдэнэ пы рльа нашам ышты- вар
ш э отрьадын тошто коман- Войска сайын вончэн ка- райкомыш кадр отдэл вуй- Нимогай вараш кодмаш дэч чылаштэ нымогай йӱмашат;
латыш ылан колтэныт.
дирж э Живоложнов дэнэ йэн.
посна тунэмым. Мыланэм ынжэ лий, чылалан произ1932
ий 7-шэ нойабрыш-матэматик йӧеын чӱчэш. водствышто, бойэвой па,Картиныштэ, Ч а п а й э в
воспитатлалтын
илышна.
Чынжым ойлаш гын, мэм образыштыжэ Тудын пэҥ- тэ Чапайэвлан памьатникым Кажнэ командирлан матэ- шаштэ лийаш кӱлэш. К
годым, совэт матик шинчымашым нал- лак—поп кашакын кӱӓ
нан Живоложнов вэлэ огыл, гыдылыкш э, лӱтдымыжӧ, шогалтымэ
чыла
мучашлажэ ман.
овартышэ, шэмщ> вуЗ аҥы
моло Чапайэвэц-гэрой-влак рэвольуцылан ышкэ вийым элын
гычат
Чапай
эвэц-влак
чутарышэ, „ш орьщ |оди па
чаманыда
пуымашыжэ
мыончэныт. Нуно мэмнаначай
Ачай нэргэн шарналтэ рэм мэмнан
^ыргэныт. Нунын коклаш■ыш
ыш г*
сэмын йӧратэн ончэныт. Ча- ланэм пэш чот кэлш ыш.
тат,
пашам шуко ыпҥымэ, йӧршын кук
тэ
комкор
Кутьаков
йолташ
§Ш1
Чапайэвэц-влак мыланэм
пайэвын шыгыр йэшыжэ
шуко тунэммэ ш уэш.
пэш чот ыльэ.
коклаш тэ мэ кушна, тылэч ойлэныт: ачай
—
Тыштэ мом ыш тэт?— Шочмо элын пийалжэ
посна кажныжат мэмнан трэбоватьылнэ улмаш . Чаштыр
Кутьаков
мый дэчэм йо- вэрч ачай еэмын кучэдалмэ
ачай нэргэн иктаж могай пайэв дэкэ бойышто налмэ
►ЭЧКИЬ
шуэш.
сылнэ шарнымашым ойлаш сэҥымаш рапорт дэна ко дэш.
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Ышкэ анам дэнэ моктанэм
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