„Иошкар Урэм“ колхоз
(У Торйал р н, Кадам йал
совэт) 25 шэ фэвральыштэ
60 гаэш лум кучымашым
ыштыш. Ты. пашаштэ Сэкр^тарьов дэн Соколовын
бригадышт чот тыршышт.
Й ал совэтын пуымо план-

АЗЭТЫН АКШЭ:
1к тылызылан бО ур
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жым нуно утыж дэнэ тэмышт.
Моло
колхоз-влакланат
„Йошкар Урэм“ колхозын
примэржэ почэш лум кучымашым ыштыман.
Л эбэдэв.
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1910 ийыштэ тӱньамбал
Пэрвой вичийаш лык жаПрамньэк лӱмэш колхоеоциалисткэ влакын коЩ э- пыштэ ӱдрамаш влак шуко
рэнцэш К лара Цэткинын ш колла гыч тунэм лэкты зын шӧр торкфэрмыжэ (Орейжо почэш кажнэ ийын ныт. 1933 вйыштэ ВУЗ дэн шанкэ р н) кугу, чатка.
8 шэ мартыштэ тӱньамбал тэхникумлаш тэ 478 тӱжэм Тушто чылажэ 126 вуй
шотлалтыт,
пашазэ
ӱдрамаш кэчым ӱдрамаш влак ФЗУ-што 284 уш кал - влак
ыш таш пунчалмэ.
тӱж эмдарабф акы ш тэЭ ӧ тӱ- 74 шэ лӱштымӧ улыт. .
Фэрмэ вуйлатыш э Куз
8 шэ март кэчын тӱньа жэм ӱдыр-влак тунэмыныт.
мучко ӰДрамаш-влак рэво- Мэмнан элыш тэ ӱдрамаш нэцова Ана фэрмэ пашам
льуцион
кучэдалмаш кэ пӧрйэҥ дэнэ тӧрак пӧрйэҥ йӧратэн ышта. Ушкал влаадак угы ч ушнат. Тачэ кэ- ыштымэ пашамат
ышта. кыншогымо вэрыштым арун
чын нуно капитализм ваш- Мэмнан элыш тэ тӱжэм дэ- куча, нуным эрыкта. Жатараш кучэдал кэртмыш нэ да л у тӱжэм дэнэ ӱдра- пыштэ пукш а, йӱкта. Пук
тым, пролэтар
диктатур маш влак тэхниклан, слэ шымашым нормо шот дэнэ
вэрч кучэдал кэртмыштым сарлан, бригадирлан, кол- организатлэн. Адак кэчыенчыктат.
Iхрз вуйлатышылан д ату л эч лан и ккан ^й ан дар йужыш
Мэмнан Совэт Ушэмыштэ м0ЛЫЛанаТ пашам ыштат. луктэш .
8 шэ
март кэчэ—партий] Ӱ д р а м а ш — колхозышто Шичшо прэзэ-влакымат’
дэн правитьылствын пун- к у гу вий—манын Сталин сай онча. Нунылан шогаш
чалыштым илыш ыш пур- йолташ ойлэн. Чынак, ма лӱмын шокшо вӱта ыштытымо да ӰДРамаш-влакым рий ӱДрамашат, комсОмол- мэ. Прэзэ ыштымэ (родилькугы ж аны ш виктармаш кэ ка-влакат ш уко ончык ка- нэ) вэрат посна да ару,
да социалист строитьылст- йэныт. Колхозлаштэ вуй- йандар, шокшо.
в эп а и т ш к э адак чот ш упш - латымэ пашам ыштат. Ком , Кузньэцова Ана дэнэ пырмым ончымаш улэш .
сомолка-влакна культур па- льа Чистьакова да молат
Кокымышо вичийашлы- шаштат примэрым онпык- ыштат. Тудо нуным во*
кым тӱҥалмэ годым 7 мил- тат: шарпан, сорока, шы- льы к ончыдаш " пашаштэ
йон лийш кэ ӰДрамаш-влак ' макш кудалташ ш оҥ го ӱд- туныкта.
калык озанлыкын
тӱрлӧ рамаш влакым умландарат.
Вольык ончымаш пашам
паш аш тыж э лийныт. Нинын
8-шэ март—социализм па- моштэн
вуйлатымыжлан
коклаш тэ ш укыжо комсо- шалан ӱдрамацьвлакым мо- Кузнэцовам тэний 40 тэҥ гэ
молва-влак улыт.
1билизатлымэ кэчэ. окса дэнэ пӧлэклэныт.

и

Кузньэцова Ана
фэрмым вуйлата
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Комсомолка-влак пашам сай ыштат
влак чэрлэ* улы т ыльэ. Мэ
чэрым врач ончыктымо почэш пытарышна. Кызыт
67 сӧсна, туж эч кок' производитьыл, 38 ава, 27 игэ
улыт. Нуным поснавӱ*
« таш шогалтылмэ. Сӧс
вам тылзылан икана
мушкына.
Тидэ ийын 110 сӧс
наш ш укташ шонэна.
. .... | К у гу урлы к еӧена -
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Мэмнан „У вий“ колхозын
плэмэнной сӧсна фэрмыжэ
уло.
Ончыч, мыйын тидэ паш аш ш огалмэш кэм сӧсна-
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( влакым моло колхозI лаш ужалэна.

Фэрмыштэ кок комсомол
ка—Ушнурцэва дэн Байбородова улыт. Нуно 16 к у гу
еӧенам да 5 игым ончат.
Сӧсна игылан
шӧрым
йӱкташ 3 уш калым налына.
Адак окнам кугэмдаш возэш. Тэвэ тидым ш уктэна
гын, „У вий“ колхозын
фэрмыжэ (Марий - Турэк
район) эн ончылно лийэш.
Ф эрмэ вуйл^ты ш э—
А. Й. Горбунов.] [

С Т А Л И Н ЙОЛТАШ
Ӱ Д Р А М А Ш Н Э Р ГЭ Н

Ындэ ик монар мут ӱдырамаш нэргэн,
колхозницэ нэргэн. Тэмдан кокла гыч шукыжо ӱдырамашым огыт аклэ, нуным воштылыт. Мый тидым шинчэм. Но тидэ йоҥылыш, кугуйоҥылыш. Илышэ коклагыч пэлыжэ ӱдырамаш. Паша тыштэ вэлэ огыл. Кол
хоз илыш шуко сай, моштышо ӱдырамашвлакым вуйлатымэ пашашкэ шогалтыш, тэвэ
эн ончычак кушто пашажэ. Ончалза сйэздыш,
тудын составышкыжэ—удырамаш-влакын почэш кодмаш гыч шукэртак ончык шупшылалтмыштым тэ ужыда. Удырамаш колхозышто—
кугу вий. Тидэ вийым тарватыдэ кучымаш—
кугу прэступлэньэ ыштымаш лийэш. Колхозлаштэ ӱдырамашым ончык луктын, тидэ вийым пашашкэ колтымаш—мэмнан обӓзанысна.
Шукэртэ. огыл, коньэчнэ, Совэт власын
изи тына умлэн шуыдымаш колхозницэ нэргэн ыльэ. Паша ушкал нэргэн лийын. Ындэ
ушкал нэргэн паша ышталтын, умлэн шудымашат пытэн.дКужун совым кырымаш).
Шуко колхозникын . суртлан ик ушкал
гыч уло, тидым мэ ыштэн шуктышна. Иккок ий эртэн кайа, тэ ушкалдымэ ик колхозникымат огыда му. Мэ, болыпэвик-влак
кажнэ колхозникын ик ушкалжэ лийжэ манын тыршэна. (Кужун совым кырымаш).
Колхозышто ӱдырамашын значэньыжэ
да вийжэ нэргэн колхозницэ-влаклан ышканыштак шарныман. Лачак колхозышто гына
нуно пӧрйэҥ дэн тӧр лийын кэртыт. Колхоз
дэч посна правадымэ, колхозышто тӧр правая.
Колхозницэ йолташ-влак ✓тидым умлэн шогышт, колхоз- стройым ышкэ шинча сорташт
сэмын аралышт. (Кужун совым кырымаш).
( С ТАЛ И Н иолтаитн Пӱтынь Ушэмысэ
колхозт л у дарник-влакын 1-шэ сйэздэш ой
лымо мутшо гыч).

Ударкицэ лӱмым нальыч
„Ш эмэр“ колхозын • шӧрторк фэрмыштыжэ (Звэнигэ р-н) чылажэ 61 вуй уш
кал уло. Вольык ончышо
И эфимова дэн Ж уравльова
пашам еай ыштат. •Ушкал-

влак тичмаш, йандар улыт.
Нуным нормо дэнэ пукшат.
Пашам еай ыштымыштлан кызыт нуным ударни*
цыш лукмо.

Ш. Эчан»
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Наумова эн еай
ударница
Йошкар-ола Марий пэдинетитутышто II шо иеторичэекэ факӱльтэтыштэ тунэмшэ Наумова Марусьа
эн еай ударницэ. Чыла
прэдмэт дэнат „отлично“
да „хорошо* отмэткым налэш. Тыгак обшэствэннэ
пашам пэш чэелын шуктэн
шога.
Г. Й эфруш .

ой

„Мый Звэнигово районэш
Кызыт
Марпэдннститупэш йорло крэсаньы к йэ тышто тунэмам. Г. Т. О.
шэш шочынам. Ачам дэн дэн „Ворошиловский стрэ*
авам дэч 12 ийаш тулы кэш
кодынам. 13 ийаш лиймэк л о к“ значоклан нормым
йэҥ кид йӱмалнэ йӱштӧ- едӓвайэнам. В.К.П(б) каншокшым ужын ньанкэ ли- дидаткэ улам.
йын илышым.
Мыйым тулы к, кӱчызӧ
1929
ийыштэ батрак ку р илыш
гыч чын илышыш
сы мтунэм пытармэкэм ком- лукш о Совэт влаелан да
сомолыш пурш ым. Пашам
сай ш уктэн толмэмлан Йош- Лэнин комуниет партийлан
кар ола пэдрабфакыш ту- пэш к у г у тау!
нэмаш колтышт.
Григорьйэва.
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„Тау, Лэнин партийлан!"
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дымат мый чот полшышым.
Йал совэт мыйын ударнэ
паш а ыштымэмлан мокта.
Мэмнан колхоз шошо аҥа*
лан чыла шот дэнат йамдэ.
Урлыкашым трийэр дэнэ
эрыктэн оптэн улына. Йал
озанлык тарман-влакым шыжымак ачалэн шындышна.
Имньэ влакын упитыныстьышт ик марда. Коньух Ива
нова
Тачанан пашажым
поснак ончыкташ кӱлэш .
Тудо имньэ-в л акым
сай
онча. Туды н ончымо имньышт ару, йандар да вийан улыт. Мэ, шошо аҥам
образцово, сай качыствэ дэ*
нэ эртарш аш вэрч кучэдалына.
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Сталин йолташ ын 1-шэ
колхозник
ударник-влак
сйэздыштэ „ӱдырамаш колхозышто к у гу вий“—манын
ойлымыжымколхозник-влак
умылэныт. Тэвэ
мэмнан
„ Кугу-Ну р“ колхоз колхоз
ник-влак (Морко р-н, Шальэ йал совэт) тэний мыйым ик й ӱ кд эн э йал уполно*
мочэнын полышкалышыжлан сайлышт.
Мый йалуполномочэн паш аштэ кугыжаныш обӓзатьылствэ тӱлымым тэргэм
да тудлан вуйын шогэм.
Мэ 1-шэ квартыл тӱлыгпаш
обӓзатьылствынам ЮО про
цэн тэмэн улына. Вольыквлакым шогыш налмэ го-

Тим оф эйэва Т ааса „Ку
гу Э р“ колхозын (Морко
р-н, Щ альэ йал совэт) шӧр
торык фэрмыштыясэ пашам
Сай ышта. Тудо комсомолка,
ударница. Тэвий шочшо
прэзэ-влакым эн уетан онча
Нунылан лӱш тэн вигак
шӧрым йӱкта. Шогымо вэрыштым йытырайа. Тудын
ончымо прэзыжэ иктат колэн огыл.
Таиса
уш калым мош
тэн лӱш та. Лӱштымӧ дэч
ончыч уш кал чызым шолтымо лэвэ вӱд дэнэ муш
кэш . Йандар ош шовыч
дэнэ ӱш тэш, пуш кыдэмаш
лан ӱйы м ш ӱра. Тылэч пое
на тудо еэпаратыр дэнэ
ӱмбалым ойрышылан ышта.
Таиса гай уста паш а
йэш-влакым мыланна адакат
утларак куштыман.

Мэмнан пагалымэ удыр-влакна
на

Кулрьавцэван колхозшо
район колхозник ударник
влак сльотым сэҥымаш дэнэ ваш лийэ. Тудо шошо
аҥалан тачэ, эрла лэкташ
гынат йамдэ.
Колхоз агройӧным илыш и ш пуртэн толэш. Ы шкэ
аҥ а ӱмбакыясэ 135 воз тэрысым "луктын. 20 цэнтньэр
ЛОАӓЫЖЫМ погэн. Лум кучыыашым ыштэн.
Имньэ-влакымат сай онча.
12 имньэ чыланат кокла
упитыныстьан улыт. Шошо
«ҥа жаплан курго базым
ситышын ойрэн кодымо.
Коньух влак
Чистьаков
дэн Кудрьавцэв ыш кэ паш аш тлан вуйын ш огат.
Кудрьавцэван ыш кэт крэеаньык-влак коклаш тэ кумда умландармаш пашам
ыштымыжэ почэш, тэний
.Л эни н“ колхозыш (НужЙал йал совэт, Йошкар-Ола
р-н) 12 озанлы куэш пурыш.
К удрьавцэва
колхӧзым
моштэн вуйлата. Кэч могай паш аш тат тудо ончыл
в»рым налын шога. Шошо
аҥ алан ударный, образцово
йамдылалт шумыжылан, р а 
йону колхозник ударниквлак сльот тудым край
колхозник ударник - влак
ельотыш колдыш. М. Ф.
♦ ♦ ♦ ♦
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нрай колхозник-ударник
сльотыш кайзн

Тимофэйэва
Таиса ударница

Смородина Найуш ышкэ
пашажэ нэргэн ойла
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Васильйэва Найожа... Кӧ
тудым ок шинчэ? Тудым
„К угу Йэр* КОЛХОЗ 4 1ЭНвлак пэш пагалат. Кодшо
ийын лым лийдэак пасу
паш аш кошто. 202 трудодэньым ыштэн, адак пӧлэклалтын.
Тэлэ. Найожа чодыраш
кайдэ моло-влак дэт ыш
код Адакат пашам ударнэ
ыштэн, кэчылан 8 кубомэтрым руэн. Пидын кошт
мо у шовычшым уж ы да
гын—тудым пӧлэклан на
лын.
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Смирнова Ануш кэҥ эжым
„У йул“ колхозын
пакча пашажым (Звэнигэ
район) еай ыштэн. Тунам
кокана пӧлэклалтэ. 140 трудодэньым ыштэн налын.
Тэлым А нуш —чодыраштэ. Кокшайск Лэстранхо*
зыео паш азэ-влак
тудым
раш палат. Туш тат—удар*
ницэ, пӧлэкым налын.
А илымэ пӧртышкыжӧ
пурэт гын, лэкмэт ок ш у.
Сӱрэтыштэ: комсомолка Наба Тудо эрэ чаткалыкым йӧтов а — Йошкар-Ола аныклым»
'
комсомол коссын контрольоржо. рата.

Зойан иондалтдышэ кэчыжэ-влак
Тидэ—1932 ийын фэвраль
тылызыш тэ лийын. Маркий
ӱды р— Д ухова Зой а Йэл а е йалыш мийэн, трак
тыриот курс вуйлатыш э
Михайлов дэкэ пурыш .
— Мый
трактористкэ
лжйнэм—Зойа аптранэнрак
пэлэш тыш .
— А тый
колхознигф
улат?—тудын ончылан йодыш гаындалт».
— Но...
Т угэж э огыт
пурто,—Зойан вуйжо йыр
шонымаш пӧрдаш тӱҥ альэ.
Зойа ш уко кана ачажлан
колхоз
нэргэн ойлэн. А
ачаж э—Кавырьлан Сэргэй
кыдым гына лупш алын:
— Илэна гын, уяеына...
Михаилов Зойан кызыт
«ӱдаҥ ш э ш инчаш кыжэ он
чалын пэлэш тыш :
— Колхозышто илаш мо
тӱрл ӧ еай. Мом ачам вучаш?
в о й а вожылын. Зой аадакат уло шӱмжым почын

ончыктышашла, ку р с вуйлатышым еӧрвалаш пижэ:
— Товатат мый... Товатат колхозницэ лийам...
— Мэ колхозникым гына
пуртэна,—Михайлов кычкы ральэ.
Зойа ышат шиж, канцэльары ш ӱдыр, качэ влак
тэмын шинчыч. Нуно чыланат ончыклык
тракториет-влак — курсант - влак
улыт. Чыланат куанэныт.
Зойа шинча вуд йӦрэ вэеэла рвэзэ, Ӱдыр-влакым
ончалын, тудлан йӧеын чу
чын, чытэн кэртдэ шортын
колтэн. Курсант влак тудым авырэн шогалын, воштылаш тӱҥальыч.
— Тый кушко? Трактыр
уш кал огыл вэт... Моско
шинча вӱдлан ок ӱш анэ.
—
Трактырым
йӧратэм,—уж га ш окш ' д э н э
шинча вӱдым
ӱштылын
Зойа пэлэш тэн.

III
И. Й эгорова—комсомолка
„Палантай“ колхозын (Морко
район)
ударницыжэ.
1934 ийыштэ 200 трудодэньым ыштэн.
Политик тунэмаш вараш
кодтэ кош тэш.
Газэтым чарныдэ лудын
шога. „Рвэзэ' Комуниет“,
„Марий Комун“, моло газэтымаг, чылажэ 8 тӱрлӧ газэтым налын шога. Ачажэ
дэн ава-клан газэтым йӱ
кын лудын, умландара.
В. Ф.

Тунам Михайлов кыньэ- тунэммыжлан налын.
... Кодшо ийын
Зойа
лын, Зойам вӱчкалтымыла
шочмо Нужэнал
йалыеэ
пэрэн. ..
—
Ӱдыр, айда тыжак„Новый п у ть’ колхозын
паеуштыяео трактыр дэнэ
кодат^...
Зойа моло дэч еайын ту- куралын. Колхоз вуйлатыШ ирьайэв
паеуш ко
нэмын. Уло шинчымашы- ш э
л э к т ы н , трактористкэлан
ӱщаныдэ пэлэшгэн:
--Т ы й колхозницэ отыл.
Мэмнан мландым локтылат
вэт
Зойа
колхозыш
пурэн. Тудо улан, к у л ь 
турно илышыш моло дэнэ
пырльа ошкылэш. Зойа
ышкэтын гына кодшо ийын .*0 пут киндым, 67 пут
парэҥгым, 450 тэҥгэ океам налын.
Шуко кана пӧлэклалтын.
Обласысэ совэт-влакын 10*
шо
ейэздын дэлэгатш э,
ДУХОВА йолташ.
прэзидиум члэн
лийын.
жым практик ччп ашаш уш эн Кызыт тудын кыдыиггыжэ
моштэн. Трактыр ужаш ым Обисполкш члэн книшка.
| Зойа тачыеэ кэчым ок
раш палэн.
Экзамэным „еай“ отмэт- мондо. Тачэ тудо комсомокэ дэнэ пуэн. У дарник|би- лын—члэнжэ.
Курык Марий р н
лэтым да кум мэтыр еитВ. К.
еым пӧлэк шот дэнэ еай

Йсполнитьылнэ
Комитэтыштэ

ССРУшэм прокурорым
пэрвой полышкалшыж»
Яндрэй
Иандуариэвич
В ы ш ин ский йолташым
ССРУшэм
прокурорлам
шогалтымэ.
*
* »
Иван Ялэксэйэвич Якул о в йолташым ССРУшэм
прокурор паша гыч утарэн, ССРУшэм Рӱдӧ Исполнитьылнэ
Комитэт
еэкрэтарлан шогалтымэ.
*
ЗСФСР *ЦИК ЫН йодмыжлан лийын Йэнукид*
зэ йолташым ЗСФСР Рӱдӧ Йсполнитьылнэ Комитэг ву/-латымэ пашашкэ
шогалтымэ. Явэл Сафроноаич Й энукидзэ йолташым ССРУшэм Рӱдӧ Исполнитьылнэ Комитэт еэкрэтар паша гыч утарымэ.
ССР Ушэм ЦИК путьэй
еобшэнийа калык комиеарын
политик
шотышто
полышкалышслжэ
паша
гыч В. И. П олонский йол*
ташым
утарымэ.
Тудым
олмэш Н. И. Зимин йолташым шогалтымэ.

С С Р Ушэм
СовнарКомышто
ССРУшэм Совнарком Л а
зарь Моисэйэвич Каган#вич йолташым Труд дэк
Оборон совэт члэнлан ш#галтэн.
*
*
*
ССР
Ушэм Совнарком
И. С У н ш л и х т йолташым
вэе пашаш
куснымыжлам
лийын ССРУ СНК пэлэнеэ
граждан йуж флот Главнэ
Управлэньэ начальник паша
гыч утарэн.
ССР УшэмСовнарком пэ*
лэнеэ граждан йуж флот
главнэ управлэньэ начальниклан И. Ф Т качэз йояташым шогалтымэ.

Полонский йолташ—
ВЦСПС езкрэтар
ВЦСПС плэнум 4 мартыштэ ВЦСПС еоетавыш
В И. Полянский йолташым
пуртэн да тудым ВЦСПС
прэзидиум дэн еэкрэтариат
члэнлан - ВЦСПС еэкрэгарлан еайлэн.

Комсомолзц - влакым—
граждан иуж флотыш
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт
комсомолэц-влакым граж 
дан йуж флот школлашк»
погащ тӱҥалын. Налмэ влак
коклаштэ 15 процэн дэч
шагал ӦГЫЛӱДыр-ВЛакЛийман. Сайын тунэм лэкш»влакым яэроплан гыч ӱдымӧ, опылэниэ да моло пашашкэ колталтыт.

Зртарэн тэмышна
„П этров“ колхозная (Морко р н, Ш эҥшэ йал совэт)
чодырам йамдылаш т а к
почэш 1785 кубомэтр, ш упшыкташ 2886 кубомэтр кӱлэш. Комсомолэц-влак ты р
ит ым^ дэнэ чодра планым
115 йроцэн тэмэн. М. С.
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Угыч организатлымэ районласэ »Социализм расцвел“
комсомол организацэ- Й
колхоз йамдэ
„Социализм р а с ц в е л “
влакын пашашт
колхоз (Марий Ошай йал

Политучобым жапыштэда качэствэннээртараш

Нэ политучобым йодына

Ӱ ш ӱт Марий“ колхозы
Политучобо ок эртаралт.
со (Кужэҥэр р-н) комсомол Прооагандистлан Иванов С.
7-шэ мартыштэ угыч ор- талтэш. Нинэ пунчал вла совэт, Пижанкэ р-н, Киров организацыштэ 10 комсо- йолташым сайлымэ. Туд*
ганизатлымэ
районлаштэ кым кажнэ комсомолэцын край) шошо аҥалан сай молэц уло. Комсорг Андрэ- политучобым ок эртарэ.
комсомол конфэрэнцэ влак сознаньышкыжэ альэ мар йамдылалтын. Йал озанлык ДэВ Павыл комсомол па- Тыгэ, мэ политик тунэмд»
ӓочылтыч.
тэ шуктымо огыл.
п Т ыГ йЛ Л° “ УЛ8Ш у з г а 2 ш аи йӧршэш
огэш ыштэ. илэна. _
Роҥго, К уж эҥ эр да Ког
Комсомолэц влак:
КоМСОМОЛЫШТО политик путыньэк ачалымэ да сай
чзолап районлаштэ погалт- тунэммашым; сайэмдаш кӱ- вэрыш погэн шындьшэ. Ур- Комсомолэц-влак члэн взноАндрэйэв А.,
ш э комсомол конфэрэнцэ лэш. Политик тунэммашым лыкаш вундо чыла к у л ь  сым тӰ Лы Н ЭШ т-иктат ок
Гэрасимов Л.,
влак ышкэ
ончыланышт да
Андрэйэв Ф.
пропагандист влакым тур дэнат эрыктэн ситы- нал.
ты гай тӱ ҥ задачэ влакым конкрэтнэ
вуйлатыман. шын оптымо. Пырчын лэкшындыш аш улыт: политик К ультур массэ дэн поли тышыжэ 95 процэн.
ПОЛИТУЧОБО УК1
тунэммаш, ку л ьту р массэ тик пашам комсомол огыл
Агроминимум илыгаыш
Морко
сэлаш
тэ 20 комсо талтат, альэ мартэ 3 про
д а политик паша, шошо рвэзэ-влак коклаш тэ бойэ- пуртымо, шотышто—тэрымолэц
уло.
Нинэ
пагандист шогалдымэ.
аҥ а. Кажнэ комсомолэцым войло организатлыман—ти- сым пасуш ко луктыныт. лэц влак ЛэнинизмкомсомокружоТэвэ комсомолка К ороль
Маркс Энгэлье Лэнин Ста- дэ конфэрэнцэ влакын бо- Ломыжым погэныт. Л ум кышто политикым тунэмкова
ик заньатьышкат милинын туныктымыжо дэнэ йэвойло задачышт.
кучымашым ыштэныт.
шаш
улыт.
Ты
мартэ
3
йэн
огыл.
А райкомол можуралаҥдэн, рэвольуцион
Имньэ-влак чыланат кок- урок вэлэ лийын: шотшы- гырым политучобым конОблас мучко шошо аҥашижмашым нигунамсэ дэч
ла упитыныстьан
улыт. лан вэлэ эртарэныт.
крэтнэ вуйлатымаш ок кой,
коч кӱш кӧ нӧлталман. Чын лан йамдылалтмаш начар.
К урго базэ ситышын ойрыПронагандистым
эрэ
вашКомсомолэц.
ВЛКСМ
Обкомын
УИ
плэ'большэвик самокритикым
мо.
-------------- <
нумжо
пунчалым
ш
уктыйэҥ чурийыш оичыдэ шаПроизводствэн план ышмашат пэш лушкыдо. Ком
раш кӱлэш .
сомол
организацэ
дэч
кытымэ. Бригадэ шэлмэ. Кӧ
Район комсомол конфэрэнцэ чыла комсомолын па- зыт агитацэ огыл, большэ- мом ышташ тӱҥалэш, туИзий-Корамас (Морко р-н)
К уж эҥ эр дэтдом (Куш ажым 17 'партсйэзд пун- вик сэмын практик паша дымат колхозник-влак п а
пэлэ
кыдалаш школ пэлэж эҥэр р-н) пэлэнысэ ком
Партийнэ
чал дэнэ молэмдымаш шот трэбытлалтэш.
нысэ комсомол организалат.
сомол
организацыштэ
по*
д энэ эртыш аш Пашам тӧр организацылан чын полылитикым сай тунэмыт. цыштэ политучобым жаЭлнэт.
молэмдэн ыштымаш, ком шым пуаш лиймын комсо
Пропагандист
Конаков пыштэ эрэ эртарат, кызыт
сомол вийым пашаш тӧр мол вийым паш аш кэ шоышкэ пашажымсай ышта. 15 заньатьэ лийын.:
ш огалтымаш гыч ВЛКСМ! галтыман.
Политучобыш чыла ком
Политучобыш
комсоУ районласэ комсомол
Рӱдӧ Комитэтын X плэнумсомолэц влакым авалтымэ.
молыштв*
шогыдымо
рвэжо, Крайком дэн Обкомын конфэрэнцэ-влак кажнэ тӱАдак пионьэр влакат кошзэ-влакат коштыт.
V II плэнумышт
п у н ч а л ^ а л т ы ш комсомол органитыт.
М.
Йыван.
ш уктымаш рэш атлалтэш . | зацым, кажнэ комсомолэ___________
Иаранов.
У районлаштэ тидэ п р о -щ ы м конкрэтнэ вуйлаташ
грамнэ йодыш-влак альэ тӱҥалтыш ым пыштышаш
луш кы ды н илышыш п у р - 1улыт.
„КИМ'4 комсомол органи- сомолэц влак огыт коштзацыштэ (Роҥго р н, Р уй а-; Тэвэ Павлов Иыван ик за
Сола йал совэт) тачэ кэчы- ньатьыш вэлэ мииэн. Тудо
ланат политик тунэммашым чараыдэ йӱын гына кощ*
МИКИН
организатлымэ огыл. Ком тэш.
Комсорг Павлов Микал
Шойбулак лэеопунктысо удар- сорг Зырин С. посна ком
ыш
кэжат политшколыш ок
ницэ Суворова йолташ. Тудо сомолэц-влаклан: „кэ кузэ
шупшыктымо нормым эртарэн мошта, тугэ тунэмза“—ма- кошт. „Мый политикым таМ ы йты йы н сэрышэтым
Чыла колхозлаштат шӧр- тэиа.
кат гаынчэм“—манын вӱдынын кукта.
яал ы н лудмэкэм, ваш му- торк фэрмэ организатлымэ.
♦ ♦ ♦ ♦
„Пятилетка в 4 года,, лэга.
ты м возыдэ ыжым чытэ.
| Вольык ончымо паш а нэрК. Октомирский,
колхозышто политучобым
Эн пэрвойак мый ыгикэ-•гэн увэртарымэ облас кӧр- У уставы» лончылмэкэ, организатлымэ гынат, комФ. Мирский.
мын сэрышыштэм, кузэ мэ гӧ конкурсыШхушнэн улы8 озанлык колхозын!
комсомолэц влак йал совэт на.
.апаратыш пурэн ш и ч ш э! Чыла колхозлаштат агушныш
клас тушман дэнэ кучэдал ротэхкруж ок дэн полит„Искра“ колхозысо кол
шогымынам
ончыктынэм. <учобо организатлымэ.^ Урохозник-влак
(Морко район,
21 фэвральыштэ лэкш э ситыдымаш-влакым чараш
Мэ нунын осал пашаштым кым кӱры лтдэ
эртарат.
Кожла-йал
йал
совэт) ыш
д а ыш кэш т гаи йэҥлан, Йал совэт пэлэн войэннэ- кэт крэсаньык-влакым чу- 19 № „Рвэзэ комунист“ 3 луктын тӧрлаташ ВЛКСМ
полшымо
шо могырэш „контррэво- Обкомлан чын
круж ок
йолташыштлан, адак родо тэхник тунэммэ
мырэн у йал озанлык ус- льуцион троцкист—зиновь олмэш, ВЛКСМ Обкомым;
уло.
Комсомолэц-влак
чытукымыштлан
шойак
тавым лончылышт. У устав йэвск
групын
косажым большэвак шижмага* нӱш чзправкым
пуэдымыштым лан коштыт. Ф изкульт- колхозник-влаклан
путы- йӧршэш
пы тараш “ лӱм кэммашэш титаклымэ.
чараш лукна. Тэвэ кулак кружокым пӧчмо. Йэчэ дэ- рак кэлш ыш .
Тыгэ троцкизм лэкмылан
(вуйан статьам пэчэтлымэ.
ӱчашымашым,
нормо
"Романов Т. да тудын эр- нэ
Эрлашыжым
8
анализмым
пуы дэ ВЛКСМ
ышкэт^Тидэ
статьаш
тэ
Облзу
тӱ
сдатлымашым
эртарэна.
гыш тлан „кулак огы л“—
792 тэҥ гэаш 9-шэ осо- озанлыкан-влак колхозыш ҥалты ш комсомол органи- обком ӱмбак кэрылтмаш —
манын справкым
пуэныт.
-Мэ нунын ваш тарэш ра авиахим лоторэйым гаарэн пураш йодмашым пуыш т. зацысэ комсомолэц Кутасо- политик шотышто йоҥыйон организацэ гыч кучЭ* улына. 1500 тэҥгэм агит- Кызыт нуным чы ланы ш ты -1вын контррэвольуцион па- лыш корныш вэрэштмаш
самольот ышташ п о г э н мат колхозышкэ пургымо. шажым иоршын шалатэн, улэш .
дална.
„Рвэзэ комунист“ газэтэш
„И скра“ . колхоз шошо комсомол организацым пар
Мэмнан кучэдалмына йа- улына.
пэчатлымэ
политик йоҥытийнэ
нэпримиримостьдэнэ
аҥ
алан
йамдэ.
Плуго,
тырКомсомолын
колхоз
прораш ыш код Мэ нуным
й а л совэт апарат гыч ко- изводствышто а в а н г а р д ма моло йал озанлык м а воспитатлымэ олмэш, поли лы ш ,паш айэҥ ^лакы н полижыш на. Кызыт йал совэт рольжым нӧлдалш аш вэрч шина пӱтыньэк ачалымэ. тик йоҥылыш корным н а тикым шагал шинчымашым
шижмаш
Урлыкаш ат ситышын, эрык- лын. ^Кутасовын контррэво- да большэвик
вуйлатыш ылан
ончычсо кучэдалына.
начарэммым
ончыкта.
льуцион
тэориижым
чараш
тэн
оптымо.
Тидэ
чыла
Салам
дэнэ
Карлыган
йал совэт паш а йэҥ, пэҥ гыдэ большэвик Алэксан- йал совэт пэлэнысэ тӱҥал- „И скра“ колхозысо тӱҥал- лукш о да шалатышэ Облзу ' Тидлан вэрчын—мылантыш организацын комсорг- тыга комсомол организацын тӱҥалтыш комсомол орга на политик шынчымашым
д р о в йолташ ышта.
инсиатившэ почэш ыштал- низации рольжым шэмэм- адак кӱшкӧ нӧлталаш да
шо
М. Овчиников.
Мом мэ кызыт ужына?
большэвик ш и ж м а ш ы м
дэн ончыктымо.
20-шо фэвраль, 1935 ий тын.
Йал совэтын тӱсыж э вэсэадак
чот писэмдаш кӱлэш.
Комсомол
организацыштэ
Больмар.
М
Турэк
р-н.
мэ.
Мэ клас тушманын
Рэдакцэ.
■ӧсал паш аж дэнэ кус*
ныл коштшо йошкар знамым ышкэнан кид гыч мучыш гарэн улына ыльэ. А
Йошкар-Ола р-н .Памӓть
кызыт тидэ знамым адакат
ышкэнан кыдышкына налЛанина“ колхозын вольык
шаШ
вэрч
кучэдалына.
ончышо бригадыжэ.
Л-шэ квартыл кугыжаныш
Шола гыч пурлаш: Миобӓзатьылствым 20 шо йан
льутина,
М. Фэдӓкова»
варлан чыла шот дэнат тэСитникова,
Житинкии
мышна.
(фэрмэ вуйлатышэ),А.Фэ^
24 25 йанварлаш тэ шошо аҥалан йамдылалт ш у
дӓковг, Горшкоаа, Ку®мым тэргымэ пробный вы
риаюва.
’йэздым эртарышна. Мэ шо
шо аҥалан тачэ эрла лэк'т а ш гынат, йамдэ улына.
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Комсорг Овчивиковын ВЛКСМ
Обком сэкрэтар
йолташлан
сэрышыжэ

Титакнам тӧрлэна

Рвэзэ Комунист
СОВЭТ УШЗМЫШ1Э

яКрасин" лэдоход
комсомолын
лийын
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Куш»ын шогышо поколзньым сайын
воспитгтлгш— измкан пашгна

КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ

Саарысэ антифашист-влакын
йочаштлан полыш

Тэвэ мо вэрч кучэдалаш Iжово,
Йошкар-Ола йоча
вӱр йогэн, молыштат симыланна кӱш тэн прииомник, Морко) лэк- сыргэныт.
кодэн. Садланак ш колласэ тэдат.
Тидэ Морко район гыч.
Тидэ кэчы лаш тэ ВЛКСМ тувыктыш о влакым чот паМЭЖРАБПОМ (туньамбал
Тыгай шот калык тунык- Звэвигэ районыштат тыР ӱдӧ Комитэтын посна копашазэ
- влаклан ' полыш
лэн шогыман, нунын па- тымо организацэ да рай- гай факт уло.
мисыжэ „К расин“ комсомол
пуышо организацэ) Саар
шаштым эскэры дэ ок лий. ком-влак вэлым туныктыТыясэч палэ, РОНО дэн облас антифашист пашазэлэдоходлан отборым ыштэн. Альэ йуж о ш коллаштэ ту
1500 утл а йодмаш ыльэ. ныктышо кокла гыч класс шын да школын илышым комсомол организацэ-влак влакын йочаштлан полыш
тунэм шогыдымыштым онЭкипажын составыш
75
школышто, мо л и й ын ш о-! пуымашым
организатла.
туш манлан полшышо-влак чыкта.
йэҥым налмэ
га,
огыт
палэ.
Тидэ
факт
йоча
влак,
эн
чотшым
Гэрулыт.
Морко тӱҥалтыга шко- класс тушманын пашажэ.
Налмэ кокла гыч заслуманий
грАницэ
воктэнэ
мотлышто туныктышо Вино
Комсомолэц-влаклан писэ
жон морьак-влак улыт. Ком
коч
плокан
илат
Нунын
Эн
чотшым
комсомол
оркуров
ныл тунэмшын
клас
шижмашан лийаш
сомолэц Мазунин лэдококласс ача-авашт националеоциакӱлэш . Комсомолэц пашан
кыдыштым ш эҥгакэ пи- ганизацэ - влаклйн
лыш то старш ина-кочэгаршижмашым чот писэмды- лист-влак ваштарэш кучэкажнэ йыж ыҥлаш тэмо ышдын,
ишкыш
шупш
ын
лан пашам ышташ тӱ ҥ а
талтэш , палэй шогыжо. Тикылдэн шындэн. Тыгак ман да воспитатьылнэ па далмыштлан шукышт тьурлэш . „Красин“ командын дым нигунарат луш тары кӱлэш кӱкш ытыш маш логалыныт. ФорбахэМэдвэдэват ышкэ кла- шам
составыш кочэгар Мэльни- ман огыл Комсомолэц тид
рыштэ кум кэчэ коклаштэ
сыштыжэ тунэмшэ вла- нӧлташ кӱлэш .
чэнко
налмэ'.
Коктынат; лан мутым куча
Кугакын шогышо поко- 40 йоча-влаклан Мэжрабпом
. кым линэйка да книшка
ССРУшэм ЦИК почот граОбласыштына
пионьэр
лэньым
тыгэ туныктыман 100 литр шӧрым да шӱдӧ
дэн кыра,
мотан улыт. „К расин“ лэ тунэмш э-влакым
бутэрброд - влакым
кырымэ,
Чӱ^шӧ школышто ту- огӹл. Нуным воспитатлаш Дэнэ
доколын старш э машинист- нунылан кӱлэш условий
вла- пуэн.
ныктышо Бэрэзин 12 но мэмнан—комсомолэц
л ан —„Й эрмак“ лэдокол ком ыштыдымэ факт-влак (ЙэЙанвар мучашыштэ Саар
чам кырэн. Кум йочан кын пашана.
сомол комитэтын сэкрэтар
г ы ч Парижыш йоча-влакын
ж э Румьанцэв налмэ. Вопэрвой
групыжым Мэждолазлан шэм тэҥ ы з флорабпом колтэн.
тын эпроновэц, 1923 ий гыч
Йоча влакым автомобиль
комсомолэц Мэржинскийым
дэн
Мэжрабпом бӱрон Па
упол
Мал уттолномочэн
ДмитЛаж-М учага йал совэтыш- колхоз шалаташ тӧчымьш - 1 Иал
налмэ.
риж
сэксийшкыжэ кондэтэ (Ш эрнур р-н) Шор Сола лан -5- ийлан судитлэн кол- рийэв Йыван 1930 82 ийЮ шо мартлан лэдоко* йалым налына. Т ы ш т э тымо даозанлы кш ы ланпэҥ -! лаш тэ ыш кэжат пэга та- ныт. Тушто нуным ашнаш
лыш налмэ-влак Москӧш Дмитрийэв, Онтан Ва^слий, гыдэ заданьэ пумо ыльэ. лын киндэ дэнэ торгайыш. налш э-влак ваш лийныт. *
П ариж ы н. Аль ю ртвилэ
толыт. Моско гы,ч корабль- Максым, Йэрмолов Йэким Кызыт йал^ уполномочэн Йал совэт дэн избиркомис
ыш кайат.
Пэтыр ий йэда омо ужш о Дмитрийэв Йыванын (тор- вуйлатыш э Рэпин тидэ па- ;Д0Н Хэллэс прэдмэстьыш„Красин“ лэдоколып ка- лийын, калыкым ондалэн, гайэн коштмо родыжо, ур- шам пэш раш шинча гы- ;тыжэ гына Саарысэ антипитанлан Бэлоусов йелта- кумалтышым ~ ыштыктат. лыкшо) тыршымыж дэвэ, нат, нунын дэнэ кэлшэн ф^ гаист-влакын. ӧОиочагашым сайлымэ. Тудо 1924 Йумын лӱм дэнэ озанлык тудым тӱрлӧ сэмын ара- илмыжлан кӧра тидэ пашам 5тым ашнаш налаш лииыч.
ий гыч ВЛКСМ члэн, 1928 политик кампаньэ план т э - 1лэн атпнат.
| пызырэе ашнаш гына тоий гыч ВКП(б) члэн. Нар- мышашым чараклылыт. Тэ-! Нинэ марий карт-влакын лаша. Йал совэт сэкрэтарАвстрии комсомолын'
комводын уш эмысэ конкур- ний нунын ой д э н а к й а л э п ^ й ӱ к праваштым налмэ н э р •! лаа йал совэт паша лугы-;
шолыл ейэздшэ
сышто Бэлоусов Ушэмын кумалтыш ым ыштэн, ала гэн матэриал ш уко пуал- мыжлан судитлалтш э ЛэжПАРИЖ. „Йуманитэ“ гаэн сай капитан лӱмым на кунар вольыкым, оксам лок*; тын гынат, йал уполномо- вин Васлийым шындэныт.
лын.
тыльыч.
ч эн Д м и тр и й эв дэн, марий Тудо адакат тоштыяг гайэ ’зэтыи увэртарымыжэ поМарий карт, киндэ да к ӱ ; карт эргэ колхоз счэтовод йал совэтпаш ам пуж галаш чэш » Вэыаштэ
Австрии
торговой Онтан Максым 3 Дмитрийэв Павыл тидэ па- пижын.
I комсомолын шолып еиэзд-.
л^иын
мэшак урядам агун иӱмалан шам тӱрлын пызырат. Кол-1 Йал еовэтын п а ш а ж ы м
Сйэздыштэ 33 район конрайпрокурорлан
шылтэн ыльэ. Онтан Мак- хозник-влаклан луктын ой- кызытак
фэрэнцэ гыч да пашазэ
Пэрвой совэт кинофэсти- еымын тыгай пашажэ ож- лаш эрыкым огыт пу, лӱ - тэргэн лэкман.
епортивнэ организацэ дэн
дыктылыт.
I
Лорид
мари.
нат
ыльэ.
Садлан
тудым
валь пашажым пытарыш.
рэвольуцион етудэнт орга1934 ийысэ Вэнэцийыштэ
низацэ гыч 60 дэлэгат лиг
лийш э кино выставкэ дэч
йын. Сйэзд тыгай-йодыгавара лукмо кино сӱрэт-влавлакым ончэн:
кым ончэн лэкмэкэ ж ьури
1) фашизм дэн еар вашку м —пӧлэкым ойрэн.
тарэш кучэдалаш иктылык
Пэрвой
пӧлэкым — сай
Йылмыдымэ, еоҥгыра шэ- облае гыч туш ко колтэна. кайаш шонышо йылмыдымэ, фронтым ышташ;
картинэ-влакым ыштымыж- мэр влакым пащ а дэнэ т у  Тидэ профшколышко таза еоҥгыра влаклан, Йога кар2) Шэмэр рвэзэ - влаҥ
лан („Чапайэв“, „Юность ны кташ, нуным' кнагалан кап кылан йылмыдымэ, еоҥ- Ола йылмыдымэ, еоҥгыра коклаштэ пашам вийаҥМаксима „да“ Крестьяне“) моштыгаым ыгатага, Социа гыра влакым 16 ийага гыч ушэмыш йодмашым пуы- даш;
Лэнинградысэ ордэнан к и  лист Строитьылствын па- 25 ийаш мартэ налалтэш. ман да 12 шэ мартлан то3) Рӱдӧ Комитэтыш оӒно фабриклан пуаш .
гаашкыжэ уш ага тэвэ тыШ колыш налмэ-влаклан лын шуыман. Мэмнан адрэе рымаш.
Кокымышо пӧлэкым „Пос гай задачэ влак мэмнан Ма 55 тэҥ гэ етипэндий, обшэ- тыгай: Горький урэм,№ 9.
ледний м иллиардер“ фильм рий облае
НЬУ ЙОРК. Мэксикэ гыч
йылмыдымэ, житьэ, кочкыш пуалтэш. пӧрт.
(режисор Рене, Клер, про еан ты ра угаэм ончы лан. Стольар д а е л э е ы р паш а-| Толшо-влаклан пэлэнышт 'увэртарат: комунист пар*
изводство „Патэнатан) на гаындалдэш
лан туныктымо дэч посна врач дэч еправкым да адак тийын пӧртшым почмо голын.
дым митинг лийын. Тид©
Кызыт Совэт Ушэмысэ кнагалан туныктат.
(паепортым кондыман
митингыш фашист влак кэКумыгао пӧлэкым Уолта йылмыдымэ, еоҥгыра обТидэ школыга тунэмага
Ковальчук.
рылтыныт. Фашист - влак
Д иснэйлан еай Мультипли- щ эствэ тыгай йэш-влакым
етудэнт влакын
рэбольукацион фильмым ы ш ты -’етольар да елэеы р маетарРайздравшэ мом онча?
цион
фэдэрацэ еэкрэтар
мыжлан пуымо,
!лыклан
туныкташ пога.
Пуйал йал совэт кӧргыеӧ гатырьэва пагпзм ышта. Ту- Кардэнасым лӱйэн пушты*
Совэт к и н о - с ӱ р э т - влак Тыгай школ—Горький еогэ гынат, арньаштэ кок ныт да митингыштэ лийш»
фэстивальыштэ к у г у ак -.б эе пэлэн Полэтайэвский (Оргаанкэ район) трахом
лымагаым налыныт.
I профшкол уло. Мэ марий пунктышто еэетралан
Бо кэчым вэлэ пашаштэ ли- 13 йэҥым ранитлэныт. Комйэга.
Молгынамжэ йара партий пӧрт окнам пуды р
ко тты н эртара.
(т ы л пытарэныт. П олицэгын
Йаллага
лэктьгн
умланфагаист-влакым
пыдалын
„РВЭ ЗЭ к
е е ы ш
дарымагаым ок эргарэ. Ку- вэлэ.
Комунист влак тунамак
нар трахоман йэҥ уло па*
лэн огыл.
антифашист митингым ышРайздравгаэ мом онча?
тэныт.
Й ош кар-О ла Мадииин еэкрэтар Николайэв дэнэ ным“ ок нал да лудмагаыПэс.
«#и
тэхникумышто 161 тунэмшэ кутырыгана. Тудо
„мый жат укэ. Мэдтэхникумышто
шотлалтэга, 54 процэн ма- тылат еводкэм ончыктэм пэлыжэ утла марий етуШымлу визыт вэлэ
гын, гаинчатым карэт. Мэм- дэнт влак
улы т
гынат,
рий.
„Рвэзэ Комунисг“, „Мо
Тунэмшэ влак гаала ӱпан, лодой Ленинец“ да „Ш мдэ
Тэхникум пэлэн комео нан ик етудэнтат газэт дэч „Рвэзэ комунистым“ 39 ком| еомолэц кокла гыч 19 ком- ку ж у кӱчан Кугу Парат Лий* рэдакцэ-влак Обкомол комитэт уло^ Тушто поена ок илэ,—маньэ“.
пэлэ кыдалага школыш молын ончычсо пӧртышТэргэн налмэ почэга палэ еомолэц гына налэгп.
чылажэ 39 комсомолэц. КоМэдтэхникумыгато! Мэ Николайэвын марий (Звэнигэ район) коштыт. кыжӧ (Роскино ваштарэш)
митэт еэкрэтар Николайэ- лийэ:
тазалык куснэн.
вын
ойлымыжо
почэш 161 студэнт-влак кокла гыч газэт ӱмбакэ шӧрын ончы- М ӧҥгыштыштат
24-шэ марий комсомолэц улы ж ат 114 йэн-жэ гыва мыжлан, налына л манын вэрч огыт тыршэ.
Адрэс:
Йошкар - Ола,
Пионьэр отрьадат тамы- Карл-Маркс урэм, зЗ.
газэты м н алы т. Марий га- \ шойыштмыжлан Йошкарулыт.
Мэ 2-шэ мартыштэ ком зэтым йӧршэга огыт аклэ. ■Ола ВЛКСМ Горком дэчын лэ омо дэнэ мала.
Р^дакцэ влак.
Умландарымэ паша укэ
сомолэц да моло етудэнт- Комитэт еэкрэтар Никола-1 тэргэн налын, пэҥгыдэ мэдэнэ школыш 75 процэн Отвэтств. рэдактыр
влакын комсомол газэтым! йэв ыгакэжак „Р вэзэ кому-; рым ыгатат йодына.
М. В. ВАСИЛЬЙЭВ.
вэлэ коштыт.
лудмыгат нэргэн комитэт! ниет“ дэн „Марий к о м у -1
П. Алипов.
Л эбин
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И Ы Л М Ы Д Ы М Э, С О Н Т Ы Р А -В Л А К Ы М
М АСТАРЛЫ КЛАН ТУНЫ КТАШ

ОМ УНИС ТЫМ “— МА

„О Н Ч Ы К Т Э М ГЫ Н , Ш И Н Ч Л ТЫ М

КЯРЭГ

ПАЛЭНЛИЙЗА

Мароблит уп. Лй 70.

Йошкар-Олл, Маргосиздатыч 1-шв типогр. ВЛКСМ Маробком дэн Горкомын органжэ. Савьштышэ „Мар. Ком.а.
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