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15-шэ йанеарыштэ
совэт-влакын Пӱтынь Российысэ 16-шо сйэзд Крэмлъын
Кугу Дворэцын залэш
п о ч ы л т ы н

ВЛКСМ Маробком дэн Йошкар-Ола Горком орган.

П. ГОРШЭНИН— ВЛКСМ Рӱдӧ Колштэт сэкрэтар
13162804
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*) Статьа кӱчыкэмдым».
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лышым пуэн шогаш кӱ- эн чотшым тэхник кыл гынат, чоҥэш таш тунэм- огыт йамдылэ, ышкэак прикучымаш , газ да химий мын тӱҥ базыжэ аэроклуб мэрым комсомолэц-влаклан
лэш.
ончыктэн огыт шого.
1935 ийыгатэ уло уш э- ваш тарэш аралалтмын йӧн- лийман.
Аэроклубын чоҥэшташ
Эн ончыч рвэзэ - влакым
мысэ кокымыпю комсомол жым палэнш огыш т.
Пытартыш
ийат пэлэ. тунэммэ ш коллаштыжэ,пла- войэн пашалан туныктымастрэлковый спартакиада эр
таралтэш . Тидэ спартакиа- кок ий жапыштэ йуж -сар нэрнэ да параш ьут школ- шым партий, комсомоллан
дылан кызытак йамдылал- флотын ш эф ш э—комсомол, лаштэ, станцылаш тэ сай да оборон органйзацэ-влакташ кӱлэш : район коклаш рвэзэ влак коклаштэ авиа- комсомолэц, ойрэн шогал- лан ӱшанэн пуэн. Аэро
клуб, учэбнэ пункт, крутэ ӱчашымашым эртары- \ цион тэхникым тунэммэ, тымэ рвэзэ-влак лийышт.
ман. Сайын лӱшӧ-влакым! авиацион культурым палэн* Гэройла ончык каймашым жоклаштэ йошкар армий да
ойрэн, облас, край, рэспу- налмашым нӧлтал колтэн ыштэн кэртшэ, лӱтдымӧ, дисциплин нэргэн умлаш
блик влакэш
стрэлковый моштэн. Совэт Ушэмын чы рвэзэ тукымым чоҥэшташ тӱҥалыныт, ончыклык бойэц
лийшашыштым палдарат.
командым ышташ.
Нинэ ла к у гу олалаштыжэ гайак туныктыман.
Авиацион пашан тӱҥалКомсомоллан тидын дэнэ
командэ влак пашам эрэ аэроклуб - влак ышталтыышташ тӱҥалыт,
нунын ныт, альэ организатлалтэш. тыш гычшак рвэзэ йэҥ вла- пырльа щэфыш налмэ тэкоклаш тэ чарныдэ трэни- Л у дэнэ планэрнэ школ кым культуран, пэҥгыдэ ҥыз да йуж сар флотым
организованысын мондыман огыл.
дэн станцэ влакп аш ам ы ш лийаш,
ровко лийман.
10 шо фэвральыштэ ком
образэцшым
ончыкташ тутат,
параш
ьут
вышкым
Комсомолэц-влакым сар
пашалан туныктымаштэ йа- ш уко ыштымэ. Рвэзэ-влак ныкташ тӱҥалман. Тидӹн сомол войэн-тэхник экзатыр экшык уло. Лагэрлаш - авйацион шинчымашым на дэч посна авиацион тэх- мэн пуымашым пытара. Йотэ, Осоавиахим школлаштэ, лаш тыршат. Рвэзэ паша- никлан тунэммаш лийын шкар армийлан ХУП ий
тэммэ кэчын комсомол, пар
Автодорышто да РОКК ыш - 1 зэ Дэн колхозник - влак ок кэрт.
Ш уко комсомол комитэт, тий дэн правитьылствылан
то туныктымо годым войэ-! льотчйнв, планэрист, паранэ дисциплин© укэ. Оборон ш ьут дэнэ тӧштэн мошты- комсомол организацэ руко- да наркам оборон Вороши
водитьы.д влак рвэзэ-влакым лов йолташлан кажнэ комсо
организацэ-влак у ч э б н э ш ю лийвэш т.
пункт-влакым кӱлэш сэАвиацион культур массэ войэн пашалан туныктыма- молэц дэн комсомолка войэнмын огыт руководитлэ. Ты- коклаш кэлгы нрак пура шым начар вуйлатат. Нуно нэ шинчымашын минимумгак комсомол организацэ- гын, мэ авиапион паша совэтын рвэзэ йэҥжым во- жым палэн налын манын
влакат осоавиахим, Авто орга низатл ы маш ым, аэро- йэн пашалан воспитатлы- рапортым пуа. Войэн тэхдор да Р ОКК-лан ш агал клубласэ дисциплиным чо- жаштэ ышкэ отвэтствэньт- ник экзамэным пуэн п щ а полшат, нунын пашаштым тырак пэҥгыдын шындаш сыштын кэлгылыкыштым рымэ нэргэн партий дэн
йодына. Мэмнан ыштымэ умлэн огытыл, войэн пашам правитьылствылан пуымо
огыт тэргэ.
рапорт комсомолын эл араСар паш алан
тунэммэ аэроклуб-влаклан тунэмшэ, начар вуйлатат.
Йужо вэрэ тидэ пӓшам лымэ да йошкар армий пэҥдэн рвэзэ-влакым воспитат- йамдылалтшэ пашазым пувуйлатышым гыдэмдымэ пашам вийаҥлымаш
пашан качэствы эн огынал, аэроклуб-влак осоавиахим
олмэштышэ
ӱмбак
пыштэ- даш полшыжо. Комсомол
жым нӧлталмаш вэрч кучэ- лан пашам ышташышт усполшышым лан экзамэн пуымо жапышдалм^ш 1935 ийыштэ тӱҥ ловийым ыжна ыштэ, ну- ныт. Тудлан
задачэ улэш .
нылан кӱлэш ӱзгарым пу- пуыдэ нимат ыштэн ок кэрт. тэ сэҥымашыжым пэҥгыОблас, край, р а й о н л а с э дэмдэн, 1935 ийыштэ войэн
Йалыш тэ комсомолэц-вл эн огынал. Тыштэ мэмнан ВЛКСМ комитэтын отвэт- тэхник дэн искусствын нэ*
пашам
организатлымэ
шоакым сар пашалан туныкствэн паш айэҥыш т - влак, лэ паша-влак тунэммашым
тымаштэ ик формо кодэш, тышто луш кыдылыкна он- нунын сэкрэтарыш т ышкэ- кумдан шарэн шогыман.
т и д э - район
рӱдылаш тэ, чыкталтын.
„Лен. Смена“ гыч.
Аэроклубым ышташлан ныштым войэн п ашалан
к у гу колхозлаштэ, совхозлаш тэ ерэ ыштышэ войэнэ кэлш аш куштылго. Тудлан
-учэбнэ пункт влак лийыт 2—3 самольотым налаш ат
Но т и д ы н ' д э н э п ы р л ьак1иуштылго. Тидэ аэроклуб
кусны лш о
войэнэ-учэбнэ ишталтмым ок
ончыкто.
пункт влакым шарыман.Ну- Иамдылымэ руководитьыл
5-гиэ фэвралъыштэ ВЛКСМ Обкомын 1-шэ
нылан иалласэ чумыр ком- кадр инструктыр-влак гыч
тӱҥӒЛын,
сай
аэродром,
ан
чэрэтан плэнумж э почылтэги. Ончышаш паша:
сомолэц-влакым авалтыман.
Йаллаш тэ конный спортым гар, мастерской, тунэммэ
1. ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт X шэ плэнум
вийа^даш кӱлэш . Каж нэ вэр мартэ йамдылымэ гын
дэн
К райком плэнумын пунчалыштым илыколхозышто кавалэрий кру- вэлэ, чыла кӱлэш ӱзгар
гиыш
пуртэн толмаш.
жокым ыштышашын комсо ситышын уло гын вэлэ.
Звэнигэ,
Йошкар-Ола, Паранъга райкомолмолэц влаклан кучэдалман. аэроклуб йамдылӓн шотлалтэш.
Аэроклубын
тӱҥвлакын да Лопатин дэн „Лэнин* йандау за
Йалласэ комсомол да осоавиахим организацэ влаклан жӧ самольот огыл, тудым вод ысо комсомол комитэт-влакын со доклаколхоз дэн колхоз, облас вашкэ налаш лийэш. Тӱҥ
дылит лийэш.
да район-влак коклаш тэ ж ӧ -р в э з э льоТчик влакым
2. Шошо аҥалан йамдылалтмаш нэргэн
конво-спортивнэ ӱчашыма- туныкташ, машин эксплоаШэрнур,
Турэк да Торйал райкомол-влак дэн
шым жапын-жапын органи- тацылан да тудым кучаш
кӱлэш
ӱзгар
йамдылымаш
тидэ районласэ колхоз пэлэн улш о ик т ӱҥал^
затлыман к у д а л м а ш ы м ,
тӧрштылмашым эртарыман, улэш .
тыш организацэ-влак дэнэ докладым ыштат.
Тидэ рвэзэ-влакым имньым
Тидым
осоавиахим да
3. Пионъэр организацын пашажэ да ончык| сай ончаш ш упш эш , им- комсомол
руководитьыл- лык задачыжэ нэргэн.
ньэ аралымашым сайэмда. влак шукыжо огыт умло.
Курык-Марий, Оршанкэ, Морко райкомол| Мэ Ӱдыр-влакын эл ара- Край, адак обласласэ коквлакын содоклодышт лийэш.
лымэ пыпаш тэ
активнэ кум аэроклублан сай куль
полшымыштым ку гу н на- тур пашам ышташ оксам
4. Организацион паша-влак.
лэ^дэна. Ш уко производст колтэн, нунылан полшымо
Плэнумышкэ ОК плэнум члэн да канди
во дэнэ заводлаштэ ӱлра олмэш, нуно акса дэн вий- дат, сэкрэтар дэн тудым олмэштышыжэ, пиомаш - влак йатыр улыт. ым изий, тунэммэ пашам
колтэн кэртдымэ, нъэр пашам вуйлатышэ-влак ӱжалтыт. Адак
Тушто войэн-тэхник экза- сайын
мэн пуымаштэ нуноончыл, вийдымэ аэроклубым ыш- Лопатин да „Лэнин“ йандау завод комсомол
вӱдэн кайышэ лийын шо- таш шалатылыт. Колхоз
комитэт сэкрэтар дэн Шэрнур, Торйал, Ма
гат. Ӱдыр влак войэнсани лаш тэ, прэдприйатьылаштэ ри й-Турэк районла гыч колхоз пэлэн улш о ик
тар пашам вэлэ ынышт чоҥэшташ тунэмашлан са- комсорг гыч ӱжалтыт.
тунэм, нуно чыла тӱрло мольотым, адак инструкты
ВЛКСМ Обком сэкрэтар Г. МИКИН.
сар тэхникымат палышт,! рым ойыраш лийэш. Тугэ

И

1934 ий комсомоллан, эл
аралы ш э организацэ влаклан пашазэ дэн шэмэр рвэээ-влакым сар
паш алан
туныктымаш тэ к у гу н он
чык
каймашым
пуыш.
800000 ГТО значок налшэ,
600000 у „ворошиловский
стрэлок“, 40000 планэрист—
.рвэзэ паш азэ дэн колхоз
вик-влак гыч
йамдылэн
лукмо. Комсомолын войэнтэхник экзамэ« эртарымашын тыгайэ тӱҥ алты ш рэзультатш э.
Аввацион спорт—мэмнан
рвэзэвлакы н й ӧ р а т ы м э
спортшо
лийын. Войэнтэхни к экзамэн эртарымэ
жапыш тэ 200 тӱжэм йэҥ
цараш ьут вышкэ гыч, тӱжэм дэнэ самольот гыч
тӧштэныт. Комсомол инсиатив дявэ ыштымэ аэроклуб-влак массэ авиацион
пашан рӱдӧ вэрышкыжэ
савьц-нэныт.
Нинэ
аэро
клуб - влак
'производство
гыч ойрыдэ комсомолэц,
рвэзэ пашазэ влакым чоҥэштылаШ йамдылат.
Кодшо ийын ш ӱдӧ тӱжем дэнэ рвэзэ-влак автотрактырын мотор дэн двигатьылым тунэмыч. Эн ончыч ты к у гу пашам „крас
ный крест“ организацэ чот
ыштыш. Нуно 300 тӱжэм,
ӱды ры у, утларакшымкомсомолка-влак кокла гыч „готов
к санитарной Оборове“ зна
чоклан нормым пуаш йамдылышт. Учэбнэ пункт дэн
осоавиахим
лагэр-влакат
ты пашам сай да органи
зованэ ыштышт.
Тыгай сэны ^аш влакым
.ыштымэ гынат, рвэзэ-вла
кын ‘бойэвой да политик
тунэммэ
качэствэ начар
гиындалтын.
Стрэлковый спортым налына. Тыштэ чыла пашамат „ворошиловский стрэлокын“ пэрвой ступэньлан
туны кташ ыштымэ ыльэ.
1935 ийыш тэ комсомол дэн
осоавиахимын тӱҥ пашажэ„ворошиловский
стрэлокы н“ кокымышо ступэньлан
сдатлг ш тӱжэм дэнэ рвэзэвлакым йамдылаш да снай
пэр дэн стрэлковый стартын мастар влакым йамды
лэн ш укташ .
Стрэлковый спортым милйонан рвэзэ влакы н спорт
ыш саъырыман. 1 ы пашашкэ осоаьиахимлан адакат
чотырак ончалман. Стрэл
ковыи комитэтлашкэ активист-влакым ш упш аш кӱлэш . Стрэлковый комитэт
дэн прэдирийатьэ коклаштэ
кылым
иэҥгыдэмдыман.
Стрэлковый круж ок *лак
лан ьэч мо шотыштат по-
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ЧЭ РЭТА Н ПЛЭНУМ Ж Э
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ташкэ йолжымат пыштэн
ончымаш укэ. Йара кийшыжла паша кэчым налын
кийа.
Адак шочшо пырэзэ-влакым аралаш ат нымогай йӧнат ышталтын огыл Тугак
пырэзэ ыштымэ (родильный)
вэрат укэ. А тидэ кэчылаштэ лийщаш лык уш калвлак йатыр улыт.
„У илы ш “ колхозысо ком
сомол организацэ шӧр торык
фэрмын пашажым сайэмды*
шаш вэрч ок кучэдал т о 
го.
Вольык ончымаш пашам
атыландарш аш вэрч больш эвикла кучэдалаш кӱлэш.
Сэпан Вайсук.

ск
о

„У Илыш“ колхозысо шорторык фэрмэ (Звэнигэ р-н)
1931 ий годсэк пашам ышта. Тидэ жапыштэ йатыр
полыш пуымо да паша корно •ончыкталтын. Кызыт моло колхозласэ фэрмэ влаклан паша примэрым ончыктэн шогашыжэ кӱлэш ыльэ.
Но тидэ ок кой.
У ш кал-влак иавык улыт.
Нуным йӱщтӧ, лавран вӱташтэ шагыктат. Пукшымашым нормо шот дэнэ организатлымэ огыл. Кочкыш
томам Вийан курго йӧршэш ак йамдылымэ огыл. Адак
кочкыш пуаш лан посна вол
укэ. У ш кал влаклан йӱш„Эҥэр ӱмбал“ колхоз тӧ вӱдым йӱктат.
вуйлатыш э (Морко р н) СоФэрмэ вуйлатыш э Мос
ловйов шошо аҥ алан йам- калов уш кал шогымо вӱдылалтмаш нэргэн ушышкы ж ат пыштэн огыл. Тугэ
гынат, „мэ, шошо аҥадан
чы ла
шотыштат
йамдэ
ул ы н а,“—манын йал совэтыш шойа сводкым пуэн.
У рлы каш вундо эрыкты
Обласыштына во йэнтэхдэ шинча. Ситышын ойрэн ник экзамэн эртарымашым
кодымо, альэ укэ, тиаат начар шындымэ. Йк райко
палэ огыл. П луг, ш ӱрэ, молат тидэ пашам аклэн, кӱяш й м э да пуалтымэ маши лын вуйлатэн огыт шого.
ц а влак лум йӱмалнэ пы С а н д э н а к кӱрылтмаш кэ
зырналт шинчат, ачалымэ шуктымо.
огыл. Имньэ ӱзгар чыты
М орко районышто войэндымэ начар. Тэвэ сап ол тэхник тунэммэ кружокмэш кӱрлалт пытышэ, вич- влакым организатлэн, па
к у д вэрэ кылтыман вӱраҥ шам вийаҥдэн колдымо олдэнэ коштыт.
мэгп, улшо кружок-влакгиы
ИмНьым йанлыкла ончат. мат ш улдарэныт.
Чынак
Кычкымэ ӱ з г ф
ш ӱкш ӱ райкомол сэкрэтар Л а з а ^эулмо дэнэ шуко имньын вын увэртармыжэ почэш,
оҥ эш да тупэш ыш т логал Моркышто 1915-14 ийлашпытэн. ймньэ влакым посна тэ шочшо комсомолэц вла•бригадэ, колхозникш от дэ- кым туныктэн лукмо Адак
я э пэҥгыдэмдымэ огыл. кызыт 13 комсомолэцым ту
Сандэнак имньэ ончымаш ныктат. 7 комсомолэц „Во
паш аш тэ обэзличкэ, иктат рошиловский стрэлок“ знавуйын шогышо укэ.
чоклан, кудытын ГСО лан
Тылэч посна шошо аҥ а нормым
пуэныт. Тидэ
эртарымаш план ыштымэ шот д э н э М о р к ы щ т о
огыл. Кӧ
могай пашам район рӱдыш тэ
ул шо
ш уктэн ш огаш тӱҥ алэш , комсомол актившат альэ ч у 
колхозник-влак огыт палэ. мы р авалтымэ огыл, а колКадр - влакым йамдЫлы- хозласэ комсомолэц - влак
мэ нэргэн ик мутат укэ. нэргэн ойлышашат укэ.
А колхозышто машина дэТорйалы ш тат тидэ панэ ӱдэн, тӱрэд моштышо шам кӱлын организатлэн
огытыл. Комсомол корно дэ
й э ҥ иктат укэ.
Шойа сводко дэнэ йал со- нэ Осоавиахим пашам ш уквэтым ондалыман огыл, а гэн шогышо Шабалин вошошо аҥалан чын йамды йэн тэхник экзамэн пуыма
шым организатлымэ олмэш,
лалтман.
Бажир.

би

Ф эрмэ пашам тыгай йӧндымэ
койш эш нымо сэмынат
кодаш ок лий !

„Поэтнур“
колхозышто
Ф урзиков С. А. шошо
(Морко р-н) имньым аклэн аҥалан йамдылалтмашым
огыт ончо. Имньым йӱштӧ вийан организатлымэ олвӱташтэ шогыктат, кылмэ мэш „шошо тораштэ, ш увармым пукш ат. Вӱта ти- эш “—манын саботажланэн
чак тэрыс тэмын. У вак- кийа. Садланак вэт тудын
шым шарэн огыт шого.
вуйлатымэ „Путь Л енина“
Йужгунам имньэ-влак кэ колхозшо Вэликополь йал
чэ гутат йӱдэ, кочдэ шо- совэт, Оршанкэ р-н) шошо
гат. Тэвэ 12 шэ йанварыш- аҥалан йамдылалтмаш па»
тэ коньух Михайлов Элэк иташ альат ушнэн огыл.
сэ йӧрлмэшкыжэ йӱынат,
Урлыкаш шурным кузэ
имньэ-влак дэкэ йолжымат кырэн оптэныт, тугаккийа.
пыштэн огыл. А нуно коч- Тудым эрыктэн, посна опдэ шогэныт Адак нунылан тыио огыл.
пуыш аш нормо' ложашым
Курал, ӱдымӧ тарманконьух-влак ышкаланышт влакым пӱтыньэк уэш ачашолыштрт. Максимов Пӧ* лаш кӱлэш. Ик куралаш
тыр ложашым ик пуд у т  йӧршӧ плугат укэ Торта,
ла шылтэн кодэн.
пырашка кандыра вуигэ
Тыгэ начар ончымо дэнэ кӱрыш т, пудыргыл пытэкок имньым йӧршэш лок- ныт.
тыльыч. Кызыт нунымш ӱш Ломыжым мыландэ ӱаҥ кылыныт.
даш погымо олмэш ончыкКолхозыгпто тыгэ имньым тымо ӱмбачак лумыш луклоктыл шӱшкылшӧ-влакым тын кышкат.
мэ Морко прокурор СолоВэликополь йалсовэтлан
вйон йолташ дэч тэргэн шошо аҥалан йамдылалтналын, титаканжым мут ку- маштэ кожгандармаш мэчаш шогалдаш йодына.
рым ыштыман.
Кэ-н Эчук. I
Рӓбинин.

и

Йол
йымалнышт кылм8
ш ур тэмын. Кочкышышт
томам. Нуно шокшо вӱд дэ
нэ варымым тэлэ гочат
уж ы н огытыл, эрэ йӱштӧ
вӱд дэнэ варэн пукшат.
Имньэ влакым тыгэ ындыр эя ашнаш иктыланат пра
ва пуалтын огыл. Лачак
„П ӱнчэр“ колхозыщто гына
(Павлов йал совэт, ЙошкарОла р-н) имньым удан ончат.
Комсомолэц - влак имньэ
оАчымаш пашаштэ улшо
кӱчӱкым пытаршаш вэрч
йӧршэш огыт кучэдал. Ком
сорг Т оӧгэльдин гын , ко ньухлан кӧ паша ыштымыжымат ок палэ.
М. В.

ий

„Р ош а“колхозышто(Арын
йал совэт, Морко р н) ко
ньухлан Йэпим Микал дэн
Галкина Варуш шогат. Ну
но имньэ ончымаш пашам
путы ракак
йолагайланэн
ыштат. Имньым огыт эрыктэ, лавран вӱташ тэ шогыктат. Йол йӱмалнэ улш о тэрысым тэлэгочат кораҥдэн огытыл. У вакшышым
иканат шарымэ огыл.
Адак пукшымашымат ӱскыртланэнак начар йамдылат. Тэвэ вармэ годым олы
мым тыгыдэмдаш лӱмын
маш ина уло, а нуно тыгы
дэмдыдэак варат. Тыдэ вармым имньэ влак пэлыжэ варэ вэлэ кочкыт, кодшыжым
йол йӱмакыш т
кышкэн,
тош кэн пытарат. Вэс шот
йӱктымаш ымат жап дэнэ
огыт эртарэ. 7-шэ йанварыш тэ вӱд нумалаш ӧрка
нымышт дэнэ имньэ - влак
кэчэ гут йӱйдэ шогэныт.
Колхоз пэлэнысэ комсо
мол организацэ имньэ-влакым начар ончымым пала
гынат, ты пашам сайэмдыш аш вэрч ок кучэдал.
„Рош а“ колхозлан тыгай
йолагай
коньух - влакым
кызытак кораҥдэн, мэрым
ыштыман да имньэ ончаш
э ^ с а й колхозник - влакым
шогалдыман. Йактэр К.

Кок имньым локтылын „Шошо тораштэ,
шуэш“
шӱшкыльыч

СМИРНОВЫН БУТКЫЖО
Смирнов ышкэнжым йӱш тӧ дэч аралаш путырак
оҥай йӧным муын. „Кунам
мыланэм шокшо
буткым
ыштэн пуэда, тунам ижэ
имньым сай ончаш пижам“
—маньэ. Колхоз вуйлатышат
кугун ыш шоналдэ. Моло
пашаштыжэ эркын тарвана ыльэ гынат, тыштэ пэш
писэ лийэ. Кок кэчэ гычын
Смирновын буткыжо шочат.
А вот имньэ-влаклан тыгай шокшо чаплэ буткым
кунам ыштэн пуат гын?
Нуно кызыт чытыдымэ йӱштӧ вӱташтэ „кылмэн, чытырэн шогат. Йыр ваш рож,
мардэж шӱшкэн коштэш.
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Имньэ-влаклан сай
кочкышым, ару
шокшо вӱтам

„Ворошилов“ дэн „Ширвани“ колхоз
шошо аҥалан йамдэ улыг

(Лӱмкор дэч
Оршанкэ районысэ пос
на колхоз влак шошо аҥалан чыла шотдэнат йамдэ
улыт.
„Ворошилов“ КОТ1Х03 (У П шо йал совэт) шошо аҥа
лан йамдылалтмаштэ моло
колхоз - влаклан примэрым
ончыкта. Урлыкаш вундым
тӱрс эрыктэн оптэн. Ймньы-
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МОРКО ДЗН ТОРЙАЛЫШТЗ войэн-тэхник
ЭКЗАМЭН ЭРТАРЫМАШ КӰРЫЛТМАШГЭ

тэлэфон дзнэ)
лан пукшышаш кургымат
еитышын ойрэн. Плуг, шӱрэ, ӱдымӧ машина, имньэ
ӱзгар, моло тарманат чыла
олмыктымо. 5 цэнтньэр ломыжым погэныт. 250 воз тэрыеым паеушко луктыныт.
Колхоз вуйлатышэ комсо
молэц Тутубалин тыгэ ойла:—кодшо шошо аҥ а опыт
ончыктыш, шошо аҥалан
ончычак йамдылаЛт шогымаш пэш к у гу пайдам пуа.
Мэ тэний шошо аҥам ӱмаеэ дэчат образцово эртараш шонэна“,-^манэш.
„Ширвани“ колхозат (Вэликополь йал еовэт) йамдэ.
Урлыкаш вундым эрыктэн
оптэн. Тылэч посна 50 плугым, 4 ӱдымӧ машинам,
адак 6 тӱрэдмэ да шудо ео^
лымо машина-влакым олмыктэн шындэныт. 56 цэнтньэр ломыжым погэныт, 540
803 тэреым паеуш ко луктыныт.
„Великий путь“ колхозат
шошо аҥалан вийан йамдылалтэш. Йал озанлык маш и
на - влакым олмыктат Ломыжым погат. 350 воз тэрыеым паеуш луктыныт. Урлыкаш шӱльым эрыкташ
тӱҥалыныт. Имньэ влакым:
канаш шогалтэныт.
К. Малышэв.

Торйал сэла мучко коштын, воӓэн тэхник экзамэным
шэргэ жапым эртара. Рай- иуэныт. 341» йэҥ ГСО норкомол тудын дэч паш амок мым сдатлэн, 60 йэҥжэ
71
трэбытлэ. Тачысэ кэчылан значокымат налыныт.
улы ж ат 38 комсомолэцым комсомолэцым учэбнэ пункт
гына учэбнэ пункт гоч ту-! гоч туны ктэнлукм о 12 ин
ныктэн лукмо. 50 комсомо- структырым йамдылэныт
лэц ГТО значоклан нормым | Кӱчӱк иашат шуко уло
пуэн, Готовся к С анитар-; Оршанкыштэ „Ворошиловеной Обороне нормо п у ы ш о 5кий етрэлок“ значок дэн
гын иктат укэ. Тидэ ӱдыр- ГГО нормо пуышо влак пувлак коклаштэ паша ыш- тыракак ш агал улыт. Тидэ,
райкомолын ты пашам актыдымым ончыкта.
Ф изкультур паша ш у лыдымашым ончыкта.
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт
лэн. Инструктыр Кокорин
пашам организаглэнок мош- , еэкрэтар Горшэ ин йолташ
то. Нымогай пашам ы ш ты -! рвэзэ влакым еар пашалан
дэ райисполком дэч океам туныктымо дэн воспитаньэ
кӱрын кийа. Алиндэйэв вэрч кучэдалмашын качэет1935
йолташ, Шабалин дэн Ко выжым нолталмаш
корин пашам начар ыш ийыштэ тӱҥ задачэ у л эш “
тат гын, а тэжэ вара мом —манын калаеэн. Мондымо
ыштэда? Молан нунын дэ ок кӱл, тицэ комсомолын
Иагодаровым
чын тидэ паша организатлы- чумыр пашаж гыч ик к у гу
машым ода трэбытлэ да ну- уж аш ан паша. Войэн тэх- паша гыч лукмо
.Учот
у к э “ вуймутан
нылан ода полшо? ойла Ком ник экзамэн эртарашлан
ыштымэ
районыеэ
штабйункор
еэрышым
мэ Орсомолэц да тыгылай рвэзэтэргэн,
влак коклаштэ войэн тэх влак (вуйлатышэ райкомол шанкэ райзошко
ник экзамэн эртармаш па- еэкрэтар) альэ мартэ па- мэрым ышташ колгышна.
шам организатлымаштэ эн шам начар ыштэныт. Умба | Райзо увэртара: йункор
лэктын.
пэрвойак райкомол еэкрэ- кыжым тидэ чыташ! лий- еэрыш чыныиг
дым эш ӱды рны маш ы м кы- „Йошкар
кэчэ“ колхоз
тар влак вуйын шогат.
О рш анкыш тэ моло район зытак пытарэн, войэн тэх- ечэтовод Йагодаровым колвлак дэнэ таҥастармаш тэ : ник тунэммэ пашам вийаҥ- хозын учотшым начар шынды мыж ланпаш агыч кораҥ*
паша еайрак организатлымэ. I дыман.
дымэ.
Тачысэ кэчылан 545 йэҥ
П. В.
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Пэҥгыдэ шиштарымаш
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Сушэнцов дэн Пирогов
политучобым кӱрлыт
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нат, политучобым вуйлатышэ Пивлатова чылаланат
отмэткым уд, дэн еайым
шындылын. Политучобым
качэствэнэ эртарымэолмэш
шотлан вэлэ
эртарэныт.
Политучобыгп
чылан
огыт кошт Парсайэва 6
сагАтым, Рожкова 2 еагатым, тыгак Софроновадэн
Шабалина прогулым ыштэныт.
Чыла тидэ кӱчык-влак
пэдтэхникум ВЛКСМ ко*
митэтын политучобым начар вуйлатымэ дэн тэргэн
шогыдымыжым
ончыкта.
Политучобым еай эртараш
эн ондак
вуйлатыш ылан
политикым еай шинчышэ,
пэҥгыдэ пропагандистым:
ойыраш кӱлэш да тудлан
опэративнэ вуйлатымашым
пуыман. Кажнэ пропаган
дист, кажнэ политик тунэммэ кружоклан конкурсыш
ушнэн, качэетвэ вэрч кучэдалман.
Вэсэла.

Талук лийэш комсомол
погьгнымаш лийын огыл

Кугу Чигаш йал еовэтыштэ (Йошкар-Ола район)
кум тӱҥалты ш комсомол
организацэ уло. Тачэ кэчэ
мартэ ик вэрэжат политикым тунэмаш
тӱҥалын
огытыл.
Талук годсэк комсомол
погынымаш погалтын огыл.
„Рвэзэ Комунист“ дэн„Молодой ленинец“ газэтым
гын ик комсомолэцат ок
нал. Тидэ кӱчык влакым
Йошкар-Ола райкомол пала

гынат, нымогай мэрымат
ок ыштэ.
Нольинский.
Калинин “ колхозысо
(Йошкар ола р н) тӱҥалты ш
комсомол организацэ альат
политучобым тӱҥалын огыл. Комсорг Васильйэв нымогай пашамат ок ыштэ.
Организацыштыжэ кунар
комсомолэц уло ок шынчэ.
Паймэтын.

А эрлагныжым полицэ типроизводство шарлэн толын.
Чойа куетар
рэмэслэник дым ш И Ж ы н-тӱш алы ны т
влак эркын эркык прэд- кычалдььлаш.
Тунам Йуриныштэ проприниматьы лвлакы ш
еавырнэныт Пашазэ влакым кламацэ мут у ыльэ.
Мастэрскойыш полицэйкэртмышт еэмын пызырэнТы гэ—
кэчэ, арньа, тылзэ, ий— пойэныт. Паша кэчэ куж у, екий мийэн.
— Прокламацым
муыз
корнысо
нойышо йэҥ ла паш адар ш улдо. Окса ологыдал?
мэш
прэдприниматьыл
про
нушкыныт.
дукт дэнэ тӱлэн.
— Мо тугай прокламаКалык турйэн...
Т ы гэ—пашазэ нуж наш тэ цыжэ,—пашазэ-влак чойан
1904—5 ийлаштэ Росийвоштыл йодыныт.
ыеэ капитализм пиеын огп- орланэн.
Вэс могырым Ш эрэмэСотский пашазэ-влаклан
кэда. Калыкын илышыжэ
тьэв пашазэ влакым тӱн- прокламацэ нэргэн умланутыр начарэм лн.
Орлыкан илышым ужын, чыктарэн: арэндэ, чодрагн- дараш тӱҥалын.
погэт, олташ
калык шыдэшкэн. Ш эрэмэ- тэ еаекам
Пычкэмыш пашазэ-влак
тьэв помэшчиклан ӱчым укшлам погэт— штраф.
прокламацым полицийлан
Пашазын вуйышто пӧр- мӧҥгэш пуэныт.
ш укташ тӱҥалы н. Ш эрэдын
шонымаш: тидэ орлык
м э т ь э в ы н имэньышгыжэ
Ик кок кэчэ гыч прокла
пычкэмыш йӱдым „йошкар дэчын кузэ утлаш ?
мацым.
мӧҥгэш пуэдышэ*
*
*
агутан “ чоҥэштылын.Ш улV»
*
влакым уйэзд гыл толшо
Иурин школышто К асат начальствэ йодышташ тӱдыр ^энжэ когарты'лын по*
мэшчикын оралдэ влакшым кин, Константин Иванович ҥалын. Прокламацым мӧҥтуныктэн.
ломыжыш еавыркалэн.
гэш пуэдышэ-влак 100 йэҥ
Ты ге—Йуриныштэ, Шэ- ’ Йуриныштэ Блиндов еы- лийышкэ погынэя. Садак
рэмэтьэв помэшчикын имэ- роварын эргыжэ Качалов начальствэ нимомат палэн
ньышгыжэ — ныл этажан илэн. Тудо инжэнэрно-рэ- кэртын огыл.
паровой вакшын зданьыжэ, альнэ училищ ы ш тэ тунэ
Прокламацэ шаркалмаш
кок сыр ыштымэ завод, мын тунам. - 1902 ийыштэ талышнэн шогэн. Ончыл
лэвэдышан идым да тулэч Касаткин дэн Качалов гэк- пашазэ-влак рэвольуцяон
тографэш „Слово к рабочим
молат йӱлэныт.
лигэратурым лудаш тӱҥа*
Пычкэмыш йӱдым чаҥ и крестьянам“ проклама
йӱк кумдан
шэргылтын цым пэчэтлэн, палымэ йол- лыныт:
Либкнэхтын „Пауки и
гын, пашаз-) альэ крэеа таш влаклан пуэн, шарэньык помыжалтын: „тидэ ныт па пазэ коклашкэ кум- м ухи“, Бэлламин „Сказка
прокламации о воде“, „Сон под 1-ое м ая“
бариным
иктажшым йӱ- дан. Тидэ
гыч
мастэрскойышто
п а ш а зэ -1брош ьура влак кид
лалтат“ —манын.
кидыш
коштыныт,
пашазэ
влак
моткоч
чот
лудыныт
|
Йурино еэлаш тэ
ожно
дэн крэсаньы к-влак кокгодсэкак коваштэ-пижгом I тунам.
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Олык Ипай.
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Ш эрнур пэдтэхникумын
1-шэ „С“ курсыш то поли
тик . тунэммэ
кружокым
вуйлаташ лан ВЛКСМ Комитэт комсомолка Пивлатова йолташым шогалтыш.
Пивлатова политучобым еайын, качэствэнэ эртарышаш
вэрч ок кучэдал. Урокыш
йамдылалтдэ коштэш.
Тидым, пэл ий политик
тун э м м ы м иктыгшшмаш
раш
ончыктыш.
Йатыр
студэнт-влак политик йодыш - влакпан вашмутым
пуэн ышт кэрт.
Тэвэ Тэтэрин
А. „йал
озанлыкыгггтэ политотдэлыя
могай рольжо“ йодышлан
вашмутым—колхозлан мы
ландым машина дэнэ куралаш п о л ш а—манын ойла. Тэтэрин моло йодышвлакланат ваш мутым пуэн ыш кэрт. Тугак Шарнина дэн Фоминых Ольгат
йатыр йодышлан чын ваш
мутым ышт пу. Тугэ гы-

й

Торйал пэдтэхникумысо
тӱҥалты ш комсомол организацэ политик тунэммашым ыпгкэ жапыштыжэ тӱҥальэ. Тэкуш чий политик,
партий историй да лэнянизм тунэммэ кружок-влакым организатлымэ.
Политик тунэммашкэ ком
сомолэц - влак 100 процэн
коштыт. Тугак, комсомо
лышто шогыдымо рвэзэвлакымат шупшмо. Кызыт
чылажэ 250 йэҥ тунэмэш.
Кодшо ий дэнэ таҥастарымаштэ тэний матэриалым
лончылымапгтат
качэствэ
сайэмын. Кызыт мартэ кум
кружокыш то 25 заньатьым
эртарымэ.
Политик тунэммаштэ ситыдымаш-влакат йатыр уло.
Тунэмшэ влакым соцсорэв
нованьыш шупгпын ш уктымо огыл. Учэбник ситышын укэ. Кызыт тидэ си
тыдымаш-влакым пытарэн,
политучобын качэствыжым
сайэмдышаш вэрч облас
конкурсыш ушнышт.
А . Соколов.
•* *
*
„Марий Кэртшэ“ колхо
зы со тӱ^галтьгш комсомол
организацэ (Йошкар - Ола
район) политик
тунэммэ
кружокым организатлыш.
Кызыт кажнэ комсомолэц
политик тунэммаштэ сорэвноватла. Договор дэнэ налмэ обӓзатьылствым ш ук
колхозы со тӱҥ алты ш ком тыгпаш вэрч
кучэдалыт.
сомол организацы ш полит- Политик тунэммаштэ по
учобым вуйлатадп ойырыш. чэш кодшо комсомолка ЭлСушэнцов дэн П ирогов мэкэйэва Надэждам, Эльтачэ кэчэм артэнат—комсо-; мэкэй Васлий буксирыш
налын. Чылажэ 6 заньатьым
молэц-влак круж ӧкыш огы т эртарымэ. Круж ок облас
кошт —манын поЛитучобым к о н к у р е н т ушныш.
тӱҥалын огытыл.
|
Говринов.
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Комсомолэц да шэмэр- Пропагандист Максимов,—
рвэзэ-влак коклаштэ поли туныктэн ом кэрт,—манэш.
ти к тунэммашым Звэнигэ Тидэ политшколлашкэ прорайкомол начар вуйлата.
пагандистым шоналтыдэ ойРайонысо шуко пропаган рымым ончыкта.
дист влак паппш тлан вуШинчымашын сайлыкшэ
йын огыт шого. Комсомо вэрч пэш начар кучэдалыт.
лэц влак коклаштэ дисцип Тэвэ „Лэнин корно* комсо
лин лушкыдэммым, нунын мол орглнизацыштэ заньаполитзаньатьыш
кош тды -1тьыш погыиэн, 15 минут
дымыштат ончыкта.
книшкам лудытат шаланат.
Кужмарий тӱҥалтыш ком Комсомолэц Эманов заньасомол организпцыштэ улы- тьэ гыч шылын курягэш.
ж ат вич заньатьэ вэлэ ли )| Исмэнца йал сӧвэт кӧрйын. ^Пропагандист Соко гыштӧ гын,
комсомолэцлов уроклан ок йамдылалт. влак политпткол ыш огыт
Комсомолэц влак ик заньа- кошт, шоҥго
колхозниктьыш кат чылан огыт тол. влак гына коштыт. ЗаньаКомсорг Мэльников гын, тьэ кӰрлшӧ-влак нимогай
мо нэргэн тунэммымат шин- мэрым нумалдэ кодыныт.
чымашыжэ укэ.
Тыгай йӧрдымӧкойышым
Учэбник ок ситэ, тидлан район мучко шуко ончык
оксам погэн пытарыдэ шо-, таш лийэш.
га. Массэ паш а укэ, лудмо] Политш кол-влак коклашпӧрт тӱкылымӧ.
тэ социалист сорэвнованьэ
—
Пашам садыгак омйӧршэш укэ. Туныктэн лукытптэ,—комсомолэц Гори- мо пропагандист влак чыиов ойла. Комсомол билэт- ланат пашаш пиждэак шошым кудалтынэжэ.
гат. Л ачак Лопатиныштэ
„Красный октӓбрь“ кол гына паша сай кайа.
Ззэнигэ райкомолын по
хозыш тат тыгай сӱрэтак.
Пропагандист
Максимов литик тунэммашым вуйлакум зӓньатьым эртарэнат, тыдымыжлан пэҥгыдэ шиш
шыпланэн. Комсомолэц-влак тарымаш лийман. Комсомо.
кокла гыч пэлыжэ нарэ вэ-1лэц дэн р«эзэ влак воспил э политик тунэмаш кош -1татлымэ пашам кӱрлаш нимогай эрыкымат огына пу!
тыт.
Эчаи Ш.
Учэбниклан окса укэ.

Сушэнцов дэн Пирогов
коктынат пэлэ кыдалаги
ш колышто туныктат. Шукэртак Оршанкэ ВЛКОМ
райком Пироговым „Иаковл э в “ дэн „Будьоный“ кол
хозласэ тӱҥ алты ш комсо
мол организацыш да Сушэнцовым „Трактыр уш эм“

ПИВЛАТОВА ПОЛИТУЧОБЫН
КАЧЭСТВЫЖЭ ВЭРЧ НАЧАР
КУЧЭДАЛЭШ

КОНКУРСЫШ
УШНЫШТ

ТУҤАЛТЫШ
Ш эрэмэтьэв пойан. Туды н йыр ваш мландэ, йырваш Чидра 40000' дэеӓги
выгп шарлэн, шуйналтын
мучагпдымэ олык.
Ш эрэмэтьэв
помэшчик
пойэн. Куанэн илэн, йорло
-влакым пызырэн. Талук
ыигто 80000 тэҥ гэ пайдам
налын.
1861 ийыштэ Алэксандр
II кугы ж а крэеаньы к-влакым крэпосной права гыч
„утарэн -. Тидэ манифэст
дэнэ кугы ж а крэеаньыквлакым еай мландэ дэчын
утарэн. Крэсаньык - влак
йорлэштыныт, озанлЫкышт
шяланылын.
Тыгэ —
крэеаньы к - влак помэшчик
кидыш тэ, пашазэ влак за
водчик кидыштэ илэныт.
Йурин волосыштэ еай
мландэ, чодоа, олык, йэр
ШЭРЭМЭТЬЭВ КИДЫШКЭ

В4-

рэ штыныт.
Крэсаньык-влак Ш эрэмэчьэвлан
арэндым тӱлэа,
кӱан орава гань нэлэ илышыш тым ш упш ыныт.
*> Матэриалым, тошто болыпэеи к П. Т. КОЧЭТОВ дэчын налмэ.

лаш кэ рэвольуцион толкыным шарэныт.
Иачальствэ ӧрын. Ӧрыныт
полицэйский-влак. Й урин
еэлаштэ охранэ кугэмыа.
Йурин
воктэнысэ кажнэ
йаллаштэ стражник.
Й уриныш тэ—кажнэ урэмыштэ каетэнэ 6 еагат гыч
6 ш агат эр мартэ кок емэнан караул ышталтын.
Тугэ гынат, — пашазэ*
влак коклашкэ прокламац»
шарлэн.
Тугэ гынат,—Ш эрэмэтьэвын имэньыштыжэ чоҥ эш тылын йошкар агутан.
Клае ӱ ч ӧ -к у а т а н .
1903
ийын, шошым Иулыео вӱдла паш азэ-влак
коклашкэ прокламацэ шарлэн.
Ал. Дилэкторский поц
дэн купэч эргэ А. Назаров
полицэйский управлэньыш
показаньым возэныт. Вара
К асаткин дэн Качаловым
да моло-влакымат арэетоватлэн, наҥгайэныт тьурмаш.
Касаткин ийат пэлэ шынчэн.
Лэкмэкыжэ Сормовыш
кайэн.
Пашазэ дэн крэсаньыквлак тарванэныт йыр-ваш.
Лишэмын тӱжэм надэш
шӱдӧ вич ий...
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Рвэзэ Кому'нйЬТ

Капиталист
С1= ФИНПЛАН □-л
эллаштэ
1-шэ квартыл фикплагым срок дэч ончыч Тӱньамбал етудэнт
тэрьЕшгш вэрч кучэдаиман
конгрэссын
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ӱжмашыжэ
П а р и ж: Брьусэльыштэ!
лийшэ тӱньамбал етудэнт
кон 1рэссын пытартыш заеэданьыштыжэ тӱньаеэ етудэнт дэв уш паша ыштышэ влаклан ӱжмашым пэҥгыдэмдымэ.
Тидэ ӱжмаш—капиталист
эллаш тэ культур пытэн
толмо дэн тунэмшэ-влакын
начар илышыштым да фа
шизм ваштарэш кучэдалаш
ӱжш ӧ волгыдо докумэвт.
— „Мэ еар годым бючын
Ӱл ы Б а - ӱ ж м а ш ы ш т э ойлалтэш,—мэмнан ача дэн изавлакым пуштэдэн, локтыл
пытарэныт. Мэ еар дэч ва
ра вуж ваш тэ, паш а дэч
посна орланэн куш на.
Мэмнав ончылЕына— ка
питалист эллаеэ студэнтвлак ОВЧЫЛВО—ЕК корво
вэлэ— тедэ , окопыш кайаш .
Мэмнан тунэм толашымына кэлан кӱ л эш ? Мэмнав
коклаштэ ш у к ы ш т —к а п и 
талист элын уто й э ҥ ы ш т
улы т Мэ, налмэ дипломна дэнэ паш аш кэ п у р э н
огына кэрт. Мэмнан творчэекэ инеиативна и к г а л а нат ок кӱл. Мэмнан изобрэтэньынам
пытарат вэ*
л э “.
Сарлав йамдылалтмым, э е
чотшым Совэт Ушэм ващтарэш йамдылалтмэ нэргэв
ӱжмашыштэ ончыктымо да.
тыныслык илыш вэрч шогышо Совэт Ушэмым арал а т кӱлмым палдарымэ.
Ӱжмашыштэ Совэт Ушэмыштэ науко д э н , к у л ь ту р
кушмымат овчыкталтэш.
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дын чумыр чурийжым, кӧр
гыжым ончалаш гын, образ
цовый лӱмым вымо еэмыват вумал ок кэрт. Вуйла
тышылав, .комсомол радам
гыч лукмо Розов шога. Пашажым йӧршэш ок ыштэ.
4-шэ квартыл фввпланым
2с* проц. вэлэ тэмэв. Тидэ
квартылыштэ
ончыктыш
еайрак, но тудо йал еовэтын
инициатввш э почэш вэлэ
лийын. Сбэркассын вымо
гай культур тӱеш ат укэ,
лавран, пурак дювэ вӱдылалтыв. Лозувгым вктымат
от уж . Арын ебэркаееэ шоТышто райсбэркассэ
дэн
ВЛКСМ Райком жапыштэ
мэрым ыштэн огытыл, йара шомак дэвэ вэлэ куктайэн кийат.
Сбэркассэ апаратым еай
пашайэҥ влак данэ комплэктоватлымэ огыл. Инструктыр Йэфимов/коМсомо
лэц) вэрлаш кэ лэктэш ат
кы чкьра да, вашталдыш
ыштыдэ пӧртылэш. Массэ
коклаш тыгай „ува-влакым“
колдыман огыл. Райсбэр
каееылан ышкэ пашайэҥ
влакшым эрэак туныктэн
шогыман да нувын дэч па
шам трэбытлыман.
П аш анпэ улшо кӱчыквлакым еодор пытарэн, 1шэ квартцл фивплан тэмымаштэ пэҥгыдын вуйлаташ
кӱлэш . Район комсомол организацын шэфыш налмэ
сбэркассэлан
полшымашым кугэмдыш ьш
вэрч
адакат еэрйознырак пиж
ман.
И. Алэксандров.

би

еам тӱре погэн пытарэн.
„Искра“ колхоз (Кежлаиэр)
йал еовэт) эн вараш кодшо
ыльэ гын, кызыт эн ончыл
вэрым налын. Изи-*'ушна
йал еовэт (вуйлатышэ ком
еомолэц Смирнов) 1935 ий
1 п э квартыл океа плавым
50 проц. тэмэн. Сбэркассэ
еиетэм пашам молэмдэн. Паш апиэ еай вуйлатымаш
лиймэ дэнэ 1-шэ кваргыл
план тӱҥалты ш дэкадыштэ
Морко район мучко 22 процэнлан шуктымо.
Тугэ гынат, еитыдымаш
ш уко уло. Колхозласэ тӱҥалтыш комсомол оргавизацэ-влак фЕвллан пашан
кӱлэш улмыжым йатыржэ
умлэв огытыл. Вуртэм Вараҥыж йал совэтысэ ком
сомолэц-влак ебэркаееэ ца
ш авп э ьымомат огыт ыштэ. Йал еовэт вуйлатыш э—
комсомолэц Морозовскнй
фиванеэ актив дэнэ пашам
кӱрылдышын ышта Шальэ
йал еовэт мучко 7 тӱҥалтыш* комсомол организацэ
уло, а ебэркаееэ корно дэ
нэ фивплан 3 процэн вэлэ
тэмымэ. „Кугу нур комсо
мол оргавизацыштэ йал
уполвомочэн
комсомолэц
Андрийанов „комсомолэцвлак огыт полшо“ мавын,
пашам луш тарэн. Комеомолэц влакым тидэ пашаш
мобилизатлэв огыл. „Куатлэ" колхозышто (К. Кожлайал йал еовэт) комсомолэцвлак мэр паша дэч, шылын
коштыт.
Арывысэ ебэркаееэ „Об
разцовый комсомол ебэркаееьлан“ шотлалтэш. Ту-
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Морко р н сбэркассэ 1934
ийсэ 4-шэ кварталыш тэ кӱрылдышэш кодо. Зайом окса чумырымаш 73 проц.
да вклад 63 проц., чылаДИОБЭШ ИОЛЙЭЧЭ ДЭНЭ К у г у жэ 72 процэн вэлэ тэмалӱчаБьымаш лийэ. Ты ӱча- тын. Тошто вуйлатыш э Гу
шымаштэ Н орвэгийсэспорт бгйдулин пашажым нымосмэн - влак Энгэнстангэн лан йӧрдьшын ыштэн. Акдэн С тж сруд да спортын тивым йомдарэн пытарэн.
заслуж овы й м а с т э р ж э , 8(00 тэҥгэ варэ растратам
ССРУ чэмпион Я. Мэльни ыштэн Губайдулин ышкэков лийывыт. Кум тӱжэм жак ЮОО тэҥгэм, б \х галм этры ш куржмаш тэ (йол- тэрлан полшышо Осипов
йэчэ дэвэ) пэрвой вэрым 6000 тэҥгэм, комсомолэц
М эльббков валын.
Ушанов ^ контрольор, 290
♦ ♦ Ш укэртэ огыл уло тэҥгэм, Йатманов 300 тэҥУшэмысэ йоча ӱчашымаш гэм растратым ыштэныт.
л и й ы б . Ӱчашымаштэ лий- Тидын дэнэ сбэркассэ сис
ш э е л ь к калык тувыктымо тэмэ массэ коклаштэ автокомисар Бубнов йолташ ритэтшым йӧршэш йомдадэкэ пурыш т. Йэчэ да йол- рэн. Сбэркассым сӱмыры
йэчэ дэн ӱчаш ымаш тэ пэр- машыш ш \ ктымылан Гу
вой вэрым
Архангэльск байдулиным паша гыч луккомандэ валын. Тидэ ко мо. 6000 тэҥгэ р астр атышмандылан пэрвой пӧлэкым тышэ Осипов 10 ийлан судитлалтын.
луымо.
У вуйлатыш э Стэпанов
♦ ♦ 14 йанварыштэ Москошто „К^ров“ йӱкан к и  дэн тудым олмэштышэ ком
но сӱрэтым ончыкташ тӱ- сомолэц Музуров сбэркасҥалыт. Тидэкино^сӱрэтыш- сым йол ӱмбак шогалташ
тэ к у гу рэвольуционьэр, талын пижыныт.
рэвольуцын талэ трибун
Кызыт
сбэркассын 60
жо, Лэнинградысэ пашазэ уполномочэн-вл акышт улыт.
дэн шэмэрын вождьышт | Н увы в кок-паштэ умлавдаышталтэш
С М. К и^овы нчаплэ илыш 1рымаш паша
корныжо сай ончыкталтын. Кустла йэда совэшчаньэ эр♦ ♦ Лэнинград, 13-пю йан- таралтэш. Сбэркассэ упол
вар. ССРУ акадэм инаукы н вомо^эв-влаккоклаогыч ком
Йаковлэв
вздатьылствыш тэ Авдрэй сомолэц - влак
Карамзивып (историк Ка- (Шэҥшэ), Григорьйэв, Кры
рамзивын эргьж э) письма лев (Коркат) пашан обрасборникшэ
пэчэтлалтэш . зэцшым овчыктат. СбэркасТы письма-влакыштэ Па- еэ пумо задавьым нуво 150
риж ы сэ ш ы ш нэргэн, рэ- проц. варэ. шуктэныт. „Ис
вольуцо нэргэн (1848 ий) кра“ колхозьш то йал еовэт
члэн Большаков зайом ок«йлалтэш.

ск
о

♦♦ Б а у м а н
районысо
„Ворошиловский ст^элок"
кл уб дэн Портсмут (Аме
ри к) стрэлок коклаш тэ тӱвьамбал стрэлковый ӱчашымага эртыш. Ӱчашымаш
тэ совэт стрэлок влак сэҥышт.
♦ ♦ 11 - шэ йанварыштэ
„Д ивам о“ (Лэнинград) ста-

ий
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кнага кӱлэш , кнага
___________________маштэ йылмэ шотшо мога-

лук-

ф

он

Н. ЛЭкАЙН.

И

з

КНАГА ЧАП К У Ш ЮналынШпланым
^ луды
Ӓ на.“
Нлӓ
А-а.. кэрэмэт... тыйат
кодшо кэҥэжым шыльыч.
— Куш ко шыльым?..
— т ӱ р э д м а -гы ч ... Моркыш...
Калык „ш у “ воштыл колдыш.
кунамсым
— Ончыза,
тӧрлаш тӱҥалыныт.
— Айда, ида орадыланэ,
мэммнан Кыргорий кызыт
чодыраштэ пэрвой ударник.
Тудо „Будьоный“ колхозын Быргорийышт тугайэ,
— кычкыра чодра бригадир,
Кыргорий дэнэ Микалэ
ш ыпланышт. Ваш ваш шин
чаштым шӧрын ыштэн ончалыт.
— Мыйэ ыжым чытэ,—
пэлэш ткала М икалэ.
Эчан адак умбакыжэ лудаш тӱҥ альэ. Колхозниквлак тугак шып колыштыт.
Угыч толын пурш о-влакат
„мом лудэш “—мавын йыштак ончыч толпю дэч йодытат, вэрым муын шып
лийыт: Колыштыт. К у гу
Эчан „Эк кувайж ат“ ойлымашым лудын лэктэ. Вара

Тыгэ колхозник-влак йо
— Тӱрлӧ мыекарам водыт, тэргат, еайжым мокзэн лукташ .
— Марий йомакым йоча- тат, осалжым вуреат.
влаклан йодына.
Ӱдрамаш лукышто ала,
— Колхозник-влаклан па- мом мутланэгыч шокта. Ка-.
шаш каймэ - толмо годым ҥаш ыш ыла койыт.Тэвэ иктЭ'
мурэн кошташ еылнэ муро ончыко лэктын шогальэ:
кнагам лукеа.
Йолташ влак, мэ вара.
— Марла числиникым еи- пӧрйэҥдэч шэҥгэлнэ улына
тышын лукеа.
,мо? Укэ, мэат тыршэна.
— Тӱрлӧ журнал влакым Мэат ударввцэ улына. Моышкэ жапшэ дэнэ луктын лан мэмнан нэргэн пэш
шагал возэда.
шогаш.
Мэ йодыва: .
Кусарымэ квага-влакш укыжо луд аш вэлэ, ыҥлаш
— Тувыр вургэмым куз»>
ок лий:
эрныктараш.
— Шолоховын— еавырмэ
— Выньэрым кузэ ошэмеӧрэм.
даш.
— Шӧртньо пойэзд ко— У формо выньэр ста*
миеар,
ным кузэ ышташ.
— „Тул воктэнэ“ кнаган
— Кузэ еай кочкышыж
йужо ужаш ыжэ.
шолтэн мошташ.
— Партийный кнага кок— Ӱдрамашланмогайчэр*
ла гыч йатыржак вэлэ. По
дэч
аралалтман.
эт, писатьыл влакым мок-

кнагажым ӧрдыш
I Тыгэ тудо планым лудаш
пыштыш.
тӱҥальэ^
; V
— Мо, пытышат ужат?
Колхозник - влак шыпак
ӧрын йодо Воман Пӧтыр. I колыштын шинчат. Кнага
— Л уды в лэква, йолташ- лукмо пашам моло кугу
-влак,—ыҥлыктара Эчан.
пан аланак шотлат.
Адак иктаж вэеым,
Планым лудын лэкмэкэ
тыгай еылнымак лудеа,— .тӱрлӧ йодыштмаш, кутыркычкыра вэеэ.
|м аш лийэ. Колхозввк-влак
— Лудса, лудеа! — й ӱ к - 1тэвэ могай квагам „адакат
йэшараш" манын йодыт.
влак шоктат.
— Р эмэслэнек
нэргэн.
— Укэ, йолташ-влак, по
Кузэ
тӱрлӧ
рэмэслалан
тугынымашым эртараш вараш
нэмаш
кодына. чЫндэ погынымаш— Йаллан кэлшышэ пьэс
нам почаш йӧра вэт, калык
шагал.
погынэн,—ойла Эчан.
— Йоча пьэсым йӧршын
— У кэ гын, почса.
мондэвыт мавашат л ей эш .
— Адак погывымаш пы— Марла фввансэ кна
тымэкэ колыштына. Кызыт гам лукман
погынымашым эртарш аш ,—
— Пакча еаека нэргэн тат:
манэш вэе марий.
— Чавайн моткоч куш кнага ш агал. Мо шинчы— Тугэж э
погынымаш мынам гына возат.
тылго йылмэ дэнэ воза.
нам почы на.. Мутым Кора— Сат пакча нэргэн кна Йаллан кэлшышэ пьэсым
ков йолташлан пуэна,—ма- га ш агал.
возаш йодыва.
V
ньэ колхоз вуйлатыш э Ку— Мӱкш ончымо нэргэн
— Ш кэтавын возымыжо
гу-Эчан.
укэ.
еылвэ. „Эрэҥэрын“ кокы
Корӓков ойлаш тӱҥ альэ:
— К у гу урлык соснам мышо ужашыжым вучэва
Маргиз толшаш 1935 ийыш ашнэв куштымо вэргэв укэ. | — Олык Ипайын почэлатэ кнагалукташ ланпланы м
— Клара Цэткин вэргэн мутшо илышлан кэлшышэ,
ыштэн. Тидэ планым колхоз кнагам марлаш куеараш .
еылнэ.
б е к д э б э колхозыш эрла тол- М. М. Ивавовын „Эк
— Квров йолташыв илэн
ш
аш
йэдиноличник
дэнэ
кушмыжо
вэргэн
еылнэ
эргы
ж ат“ кнагажэ йаллан
*) Тӱҥялтыш 6-шо номырышто.
каҥаш эн, тыланда могай мутан кнагам лукташ .
I кэлшышэ.
Мучаш.
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Тыгэ погынымаш пэты рналтэ. Погынымаш пытымэкэ. Морко квиш ка мага
зин гыч толшо ИваноБ йолташ договорым витльэ тэҥгэаш книшкалан ы ш ш ш .
Тудо „Калинин“ колхозлан
кӱлэш кнагам колтылаш
тӱҥ алэш ...
Отвэтств. рэдактыр
М. В. ВАСИЛЬЙЭВ;

Йошкар-Ола, Маргосиздатын 1-шв тидогр. ВЛКСМ МароОком дэн Горкомын органжэ. Савыктышэ „Мар. Ком.‘

