,

Чыла эл пролэтау-влак ушнызо\

КӦ С Э Ҥ А

Ш

кэчылан НК
каио л м з ш

ГАЗЭТЫНАКШЭ:
Их тылывылан 60
8
„ 1т. 80
в
* 3„ 60
Их ийлан 7 * 20

ур
„
—|
—;

1935 и й

шта

Зн кӱкшӧ шурнолэктыш вэрч сорэвнГватлымаш
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ВЛКСМ Маробком дэн Йошкар-Ола Горком орган. И Ш Ш Ш В Ш

Иал озаилыкым ноухо корно дэнэ ношйош
Крайысд колхозник-у дар ник-влакын /У-шэ сльотыш мийшэ
рвэзэ дэлэгат-влакын Горький крайысэ колхоз рвэзэ-влаклан
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лэш. Комсомол организацэ
имньым
ш эфыш налын.
Коньухлан сай комсомолэцвлакым шогалтыман. Шошо
аҥ алан сай упитанысан имньэ влакым' йамдылаш—комсомолэц-коньух влакын обӓзанысышт.
Йал озанлык пашам науко корно дэнэ колташ—
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт СЭ;
крэтар Косарьэвын пэҥгы дэ мутшым колхоз рвэзын
культуры м ,
агротэхник
шынчымашыжым нӧлтыдэ
ш уктэн огына кэрт. Мэ—
край ельотын рвэзэ дэлэгатшэ-влак ышкэнан культурнам нӧлталаш обӓзатлэна. Колхоз рвэзылан кае
школым организатлэн, агро
дэн зоовэт круж ок коч нуным
туны ктэн луктына.
Ы ш каланна политик, йал
оз.анлык да еылнэ литэратур библиотэкым ыштатп
обӓзатлэнаГШ урно погымо
кампаньэ мартэн Шолохо вын—„Поднятая
целина“,
Кочинын „Парни“, Эрэнбургын „День второй“ да
Ш уховын „Ненависть** кнага влакым лудын, лэктына.
Сльот гыч пӧртылмэкэ
маееэ пашам кумдан шараш пижына. Пӱтынь Ушэмыеэ
колхозник-ударниквлакын И-що ейэзд дэн
крайыеэ 4 ш э ельотын пунчал влакым, эн пэрвойак
йал озанлык у устав нэргэн умландараш тӱҥ алы на. Сльот нэргэн ышкэнан
колхозышто вэлэ огыл, лийшыл колхизлаштат отчотым
ыштэна. Массэ пашам шарымэ дэнэ кажнэ колхоз
ник ельотын пунчалжым
палыжэ да практик паша
дэнэ ш уктэн шогыжо манын тыршэна. Кажнэ бригадыштэ газэтым, журналым йӱкын . луДаш да пырдыж газэтым лӱкташ тӱҥалына.
Мэмнан налмэ обӓзатьылетвым ш укташ
Горький
крайыеэ чыла комсомолэцвлакым ӱжына. 1935 ийыштэ кӱкш ӧ шурно лэктыш
вэрч кучэдалаш кажнэ рвэзэ колхозникым еорэвнованьыш уш ымаш —мэмнан
еэҥымашна лийэш. Тидым
мэ ыштэн шуктэна.
Край
партий
комитэт
вуйлатымэ дэнэ колхоз п а
су гыч нигунам лийдымэ
кӱкш ӧ шурным налына,бурж уаз эллаеэ шурно лэктыш рэкордым еэҥэна.
Кид пыштымаш.
Алэксандров— ,.В ильгурт“
колхоз, Марий Т урэк р-н,
МАО. Пэтрьаков — „Крас
ный еормович“ колхоз, Ра*
боткинский р-н, Ковэрнин-*
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Пашаш уло кумыл дэнэ
пижын, вийан ыштыдэ ик
гэктар гыч ЮО пуд уржам
налаш ок лий. ВЛКСМ Р у 
до Комитэт сэкрэтар Косарьэв йолташын ударникколхозник - влакын
2-шо
сйэздыш мийшэ рвэзэ дэлэгат-влаклан ойлымо сэмын
йал озанлыкым науко корно дэнэ виктарэн колташ
кӱлэш .
Тыжэчын,
мэ сорэвнованьын
тӱ ҥ задачыжым
агротэхник наукым палэн
налаш шындэна. Сльотын
кажнэ рвэзэ дэлэгатш э шошо аҥ а тӱҥалмаш лан агротэхэкзамэным
„отлично“,
альэ „сай* дэч ӱлы к огыл
сдатлаш да ышкэ колхозысо рвэзэ -влакланат сдатлыкташ обӓзатла.
Азово-Чэрномор крайысэ
комсомолэц-клакын тӱҥ алмэ опытыштым—комсомо
лэц дэн рвэзэ влак кш тымэ бригады лаш тэ опыт-по
казатьылнэ участкцм колхозлаштына ышташ тӱҥалаш да кӱкш ӧ шурно вэрч
кучэдалмэ опытыштым кумдан шараш.
Кӱкш ӧ шурно вэрч кучэдалмаштэ хатэ лабораторийын кӱлэш ы ж э . пэш кугу.
Хатэ*лабораторийым организатлымэ
да пашажым
вийаҥдымаштэ комсомолэц
да колхоз
рвэзэ-влаклан
ончылно лийман.
Сльот
гыч пӧртылмэкэ колхозлаш
тына х^тэ лабораторийыморганизатлэна да кӱкш ӧ
ш урно вэрч кучэдалмаштэ
наук палымэ рӱдӧ вэрыш
савырэна.
Кажнэ комсомол организацэ хатэ-лабораторий вуйлатышылан полыш пуаш —
комсомолэц дэн колхоз рвэ
зэ-влак кокла гыч инсиативнэ групым ойрыжо. Тидэ групо хатэ-лабораторий
йыр опытник-влакым пога
да опытник-влакын кӱлэш
опытыштым колхозник-влак
коклаш тэ шара. Тидэ групак опыт ыш таш кӱлэш
матэриалым кычал муаш
тӱҥ алэш .
Мэмнан крайышт? йатыр
районышто йытын — йал
озанлыкышто ончыл вэрым
налын шога. Тидэ—колхоз
рвэзэ влак дэч йытын лэктыш нм кугэмдаш йодэш.
Тидлан вэрчы нйы ты нӱдаш
сай мландым ойрыман да,
агройӧным илышыш пуртэн
шогыман.
Шоою аҥам эртарымаш
тэ да уло йал озанлык па*
шаштэ имньэ почотан вэрым налын шога. Мыланна
шошо аҥалан имньым сайын ончэн йамдылашна кӱ-
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Мэ—комсомолэц да пар*
тийдымэ
рвэзэ ударниквлак—-колхозник - ударниквлакын край сльотыш погынэн улы на ыльэ. Ордэнан Горький крайын ончык
каймыжым ончэн— мэ куанэна.
Йӧратымэ Сталин
онын „чыла колхозым боль*
ш эвик колхозыш савыраш,
колхозник-влакым уланыш
л у к таш “
кӱштымыжым
ш уктымаш тэ мэмнан край
ик ончыл вэрым нӓлын шога.
,
Тидэ сэҥымаш вэрч кучэдалмаштэ лэнин комсо
моллан почотан вэр логалын. Колхоз пасуш то п а
шам вийан ыштэн, колхоз
комсомол комунист партий
дэн Сталин йолташлан ышкэ прэданысшым ончыктэн.
Лэнин комсомол кэчэ гыч
кэчыш ышкэ кокла гычшэ
колхозын у руководнтьыл,
бригадир, тракторист, конь
ух-влакым да молымат куштэн толэш.
Ы штымэ сэҥымашэшна
мэ огына шыпланэ. Ик монар пэҥгыдэмш э колхозвлак ончылно адак к у гу
задачэ-влак шогат. Мыланна комсомолэц да колхоз
рвэзэ-влаклан тидэ задачым
илыш ыш пурташ адак чот
куатым лукташ , организатлымэ пашам вийаҥ даш кӱлэш .
1935 ийыштэ кодшо ийысэ дэч пашам сай ыШтыман. Тидлан вэрчын Пӱтынь
Ушэмысэ староста М. И.
Калининын крайсэ колхоз
ник-влакын 1У-шэ еЛьотэш
ойлымо мутшым раш палэн шогыман. Тудо ик гэктар гыч 100 пуд киндым
налаш кӱнгтыш. Мэ—край*
ысэ колхозник-ударник вла
кын IV- ш э сльотыш погынышо рвэзэ дэлэгат-влак
кӱкш ӧ шурно вэрч кучэдалаш ышкэнан коклаштэ
социалист сорэвнованьым
увэртарэна. Тидэ сорэвнованьэ дэнэ шошо аҥа кампаньым да чыла йал озанлы к пашам сай эртарышащ
вэрч
кучэдалына.
Край
сльот гыч пӧртылмэкына
ышкэнан к,олхозышто рвэ
зэ-влак коклаш тэ сорэвнованьым шарэна. Кажнэ рвэзэ бригадир, тракторист,
куралш э, тырмалышэ еорэвнованьэ дэнӓ авалтымэ
лийж э
манын тыршэна.
ВЛКСМ Крайкомын брига
дир дэн тракторист влак
коклаш тэ увэртарымэ еорэвнованьыжым кӱкш ӧ ш урно вэрч да агротэхникым
палэн налмэ массэ похо
ды ш савырэна.
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Мэмнан партий, правитьылствэ да йӧратымэ онна Ста
лин йолташ мэмнан ончылан пэш кугу задачыи шындышт—
тэний шурно лэктышым нигунамсэ дэч шуко налаш да вольык ашнымашым кугынак нӧлтал колташ. Шошо аҥа дэн
шурно погымо пашам пэш кӱчык ерокышто путырак еай
шуктымо дэнэ тидым мэ ыштэн кэртына.
Иал озанлыкын тидэ задачыжэ влакым шуктышашлан
мэ, колхозник влакын 4-шэ краӓ ельотыш Чуваш рэсиублик
дэн Марий облае гыч толшо дэлэгат влак, еорэвновавьыах
ушнэна да ышкэнан колхоз влакын кӱштымышт почэш тидэ
договорэш кидым пыштэна.
М эмнан н ен н р атк э о б ӓ эа т ь ы л ст в э клан;
1. П эш ан н ӱ ч м к ж а п ы ш т а ӱ д эн пытараши
а) Марий обласыштэ—ондак ӱдымӧ пырчан шурно
дэн йытыным 9 кэчыштэ, а чумыр шошо аҥажым 18 кэчыштэ;
б) Чӱваш рэспубликыштэ—ондак ӱдымӧ пырчан шурным 7 жэчьштэ, чумыр ӱдымашыжым—13 кэчыштэ.
2. Ш урны м поган иалаш :
а) Марий облае — икийашым 18 кэчэ дэч кужу жап
огыл;
.6) Чуваш рэспублик—кокийаш дэн икийашым 15 кэчыштэ.
». К у гы ж а н ы ш л а н нимда п у м о п л а и ы м тэм аш :
а) Марий облае—20 еэнтьабрштэ.
б) Чуваш рэспублик 5 еэнтьабрштэ.
4.1935 и й ы ш т э ш у р и о л эи ты ш ы м ыШташ^
а) Марий Облас—кыдал шот дэнэ ик гэктар гыч 11
цэнтньэр;
б) Чуваш рэспублик—гэктар гыч 13 цэнтньэр.
5. Вольык ашнымашым вийаҥдышаш кугыжаныш пла
ным тэмэн шукташ.
6. Чыла районым, йал еовэтым, колхозым соцсорэвно*
ваньыш ушаш. Марий колхоз, йал совэт да район дэнэ Чу
ваш колхоз, йал совэт, район коклаштэ соцсорэвнованьым
кумдан шараш тӱҥалаш.
7. Кажнэ колхозышто 3 гэктар дэч шагал огыл гыч
еаева шочыктышо еадым шындаш.
8. Шошо аҥа дэн шурно погымо жапыштэ соцсорэвнованьэ договор тэргымашым организатлаш. Договор тэргаш
эн еай колхоз гыч ударник колхозник кокла гыч ойырэн
бригадым ышташ.
3. Мэмнан еорэвнованьым шэкланэн шогаш Крайком
еэкрэтар Прамнэи йолташ дэн „Горьковская Коммуна“ газэтым йодаш.
Соцдоговорын ӱдышаш срок дэн шурно дэктыш нӧлталшаш тӱҥ пунктшым шарышаш вэрч ончыл колхоз влак
обӓзатлат:
1. Кольцовысо Сталин лӱмэш колхоз Чуваш рэспублик
ик гзктар гыч 16 цэнтньэр дэнэ шочыкташ,
, Правда* лӱмэш колхоз Красночэтайрв район, Чуваш
рэспублик гэктар гыч 15 цэнтвьэр дэнэ шочыкташ.
3. „Октьабр* колхоз Шихирдан район Чуваш рэепублик гэктар гыч 15 цэнтньэр дэнэ шочыкташ.
4. Прамнэк лӱмэш колхоз Оршанкэ район, Марий
ӧблае гэктар гыч 15 цэнтньэрдэнэшочыкташДашошоаҥа
ӱдымашым 6 кэчыштэ пытараш.
5. Калинин лӱмэш колхоз Морко район, Марий облае
гэктар гыч 13 цэнтньэр дэнэ шочыаташ да шоше айгам 7 кэчыштэ ӱдэн шукташ.
Д эл эг а т в лан нон •э л ы м а т
н и д ы ш т ы м п ы ш тэн ы т.

ВЛКСМ нрайкои бӱрон пунналмушо
Крайыеэ колхозник-удар-нгашаштэ эн еай качэетвэ
ник-влакын 1У-шэ
ельо- вэрч кучэдалмащ лийман.
♦ ♦ ♦ ♦
тыш толшо рвэзэ дэлэгатвлакын ӱжмашыштым ком
сомолэц дэн колхоз рвэзэ
влак коклаштэ кумдан лончылаш ВЛКСМ райком
влаклан кӱш таш .
Тидым лончылымо нэгызэш райкомол, тӱҥалтыш
организацэ-влак коклаштэ
да тыгак посна тракторист,
бригадир,, куралш э, тырмалышэ, адак вольык ончы
шо-влак коклаштэ социа
лист еорэвнованьым ш арэн
ш укташ .
10 ШО март гыч рвэзэ
бригадир, тракторист-влаклан край конкурсым увэрОРЭХОВ йолташ—Прамнэк лӱташ . Конкурсын задачыжэ ыэш
колхов (Оршанкэ р-н) вуйлашошо аҥ а эртарымаштэ да тышэ. Крайысэ колхоз ник-ударчумыр йал
о з а н л ы к ник-влак ельотын дэлэгатшэ.
Ковэрнинский р н, Вэдэр- 1р-н, Андрэйэо, Калинин лӱников—Каганович лӱмэш ! мэш колхоз, Морко р-н,
колхоз, Лысковский район, ! МАО, Мишаков—Лэнин лӱМ орозов—„Красный год“ !мэш колхоз, Вурнарский
колхоз, Лысковский район, р н , ЧАССР. Ладэнков—
Чэрнова—Йангильдино еэ- , край 2 шо совэт-влак ейэзд
ла, Козловский р-н, ЧАССР, ^ ӱ м э ш колхоз, Выксунский
Стэпанов — „ К у г у н а р “ |р н, Алмазова — Убэйэво
колхоз, ЧАССР,
Нарун- йалыеэ колхоз, Трасский
еов — Л у к о й а н
МТС, р н, ЧАССР. Москвин ПрамУ гльов—Карл Маркс лӱ- нэк лӱмэш колхоз, Оршанмэш колхоз, В. Мурашкин ,кэ р-н, МАО, да молат.
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В Л К С М Р Ӱ Д Ӧ К О М И Т Э Т , К Р А Й К О М да О Б К О М П Л ЭН УМ -ВЛ АКЫ Н
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Кажнэ комсомолэцын илышыжым
чыла могырымат палэн шогаш
Комсомолэц-влак пашам ий годсэк члэн взносым
ыш таш
кумылан
улыт. тӱлэн огытыл. Чын, нуно
Нунын дэнэ пашам гына пэрвой комсомол конфэрэнсайын шындыман, кэчын цыш гына толыныт. Тулэч
вуйлатэн
шогаш кӱлэш . ончыч нунын дэнэ нимогай
Кажнэ шэмэр рвэзын илы- погынымашатлийэдэн огыл.
шыжым чыла могырымат
7 комсомолэц-влак ком
тунэм налаш —тэвэ кызыт сомол билэтым йомдарэныт.
райкомол влакын ончылан Тылэч посна Марий-Турэк
мо ш ындалтэш . Тидэ шот организацэ Косолапово райу район влаклан комсомол комоллан 20 комсомолэцым
организацым шэлын пуэ- сдатлэн огыл. Нунын учотдымаш годым, пашам тэр- но картычкышт укэ. 1932
гэн налмэ годым раш палэ ийыштак „Танк“ колхозэш
лиЙэ. Райкомол вэлым каж- комсомол йачэйкым почмо
нэ организацыш лэктын, улмаш. Райкомол гыч туш кажнэ комсомолэц дэкэ ми- ко иканат мийэн тошкалын
йэн вуйлатымашым
пуы- огытыл.
Чэпаков тушто
маш путы рак начар лийын. комсомолэц улыжымат ок
Косолапово
районыш шинчэ. Косолапово райкоШ эрнур
организацэ гыч мол
гына тидым чараш
„кайшэ комсомолэц-влак дэ- луктын.
нэ
райкомол гыч талук
Косолапово организацын
дэнэ мийэн тошкалын огы- лийш э пэрвой конфэрэНцытыл. М арий-Турэк райо- жэ талэ критик дэнэ эрныштат тыгак.
тыш. Улшо ситыдымашым
Эн ончычак ВЛКСМ Р у  тӱжвакэ лукто. Тышкэ по
до Комитэтын Х-шо плэ- гынышо комсомолэц влак
нумжо кажнэ комсомолэц чыланат • вуйлатымашым
ончылан политик шинчы- йодыт, паш а ышташ кумымашым нӧлталаш шындэн. лын пижшашым ойлат.
Косолапово районышто гын,
Пионьэр-влакат комсомол
тидэ путы ракак начар. Улыж ат районлан 46 учэбник дэч к у гу полышым -вучат.
Кызыт чыла райкомолвэлэ уло. Л ачак Куршаковуйлаты*
во тӱҥалтыш организацыш- влаклан тошто
лийш э титак гыч
тэ вэлэ политучобо сай эр- маштэ
таралтын, 23 заньатьэ ли- урокым ыштэн, кажнэ комйын. Зачотымат едатлэныт. еомолэц да шэмэр рвэзэ
М ассэ воспитатьылнэ п а -1дэнэ пашам ыштыман. Чыла
ш а укэ дэнэ комсомолэц- ■могырымат
нунын илывлак коклаштэ дисциплин *шыштым тунэм шогаш кӱпудыртылмаш лийэда. Т э -1лэш. Тидлан ВЛКСМ Обковэ МТС районыш пурыш о! мын
7-шэ пунчалмутш о
кум комсомолка-влак кум *обӓзатла.

ОБЛАС ПЭРЭДВИЖКЭ
ШКОЛЫН ПАШАЖЭ
ВЛКСМ Обком пэлэн улшо облас пэрэдвишкэ школын паш ажэ нэргэн УЦ-шэ
плэнумышто пэҥгыдын кутырышт. Тудын пашажым
кызытак йол ӱмбак шогалдаш кӱлэш манын ончыктышт.
ЗО-шэ йанвар гыч 28-шэ
фэвраль мартэн пэрэдвижкэ
школ Курык марий район
„Чэльускин“ комсомол ко*
митэтыштэ (Виловатовский
йал совэт) пашам ыштэн.
Тидэ ик тылзэ ятпы ш тэ
пэрэдвиш кэ школ 63 сагат
урокым эртарэн. Тунэмаш
чылажэ 25 йэҥым авалтымэ
да нунын кокла гыч кумытшо партийдымэрвэзэыльыч.
Тунэмын пытышаш мучашэш, нунымат комсомолыш
пуртымо. Нуно КОМСОМО'
лын историйжым, Карпинскийын возымо политграмотым да ВКП(б) историйым тунэмыч.
Нинэ 25 йэҥ кокла гыч
15 йэҥ ж э— сай, 8 йэҥж э
ик марда палымаш дэнэ
тунэм лэктыныт.
П. Я.
♦ ♦ ♦ ♦

СӰРЭТЫШЭ: Мартранлэс пэлэныеэ комсомол организаца
дэн Осоавиахим йачэйкын организатлымэ войэн кружок. Винтовкым тунэмыт.

ТОРЙАЛ РАЙНОМОЛЫН КАБИНЭТ ГЫН
ВУИЛАТЫМЫЖЭ ЛОЛИТУЮБЫМ КӰРЛЭШ
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ВЛКСМ Обкомын УИ-шэ пашам ыштэныт. 60 комсо
плэнумжо, комсомол орга молэц-влак йӧршэш тунэнизацэ-влакын политик ту- мын огытыл,
нэммашым начар организатТэвэ „Альмари&“ тӱҥ аллымыштым поенак палэм- тыш организацыштэ про
дыш да пэҥгыдэ шиштар- пагандист Бирьуков, „Олмашым ыштыш. Тугэ гы- манур“ организацыштэ да
нат,
У-Торйал райкомол Ситников
молат нимогай
ТИДЭ шотым альат ушыш- чий
дэч посна
урокым
кыжо налын огыл.
кӱрлыныт.
Район мучко
ВЛКСМ райком еэкрэтар чылажэ
47
политучобо
олмэштышэ
Матвэйэвын кӱрлмаш факт-влак лийэдэойлымыжо почэш,
нуно ныт. Токтар-сола ВКП(б)
Торйал районышто плэнум историйым- тунэмш э-влак
дэч вара 47 политшколым йӱаш пижыныт.
тэргэныт. Умбакыжым, ну- „Трудовик“ организацэ гыч
нын политик тунэммашым Новосьолов да „Памашйал“
начар
организатлымышт гыч Садовин пропагандист
нэргэн^М атвэйэвты гэ ум-] влак
чӱчкыдын урокым
ландара: Мэ организацылаш курлэдат.
мийэнат, тэргэнада лэктын
Тылэч
посна 30 ышкэт
кайэна, а практик шот дэнэ комсомолэц-влак альэ йӧрполшымашна укэ,—маньэ. шэш Политучобо дэрэ авалРайон мучко чылажэ 55 тымэ огытыл.
\
политшкол организатлымэ.
Торйал районышто ком
Тужэчын ВКП(б) историй сомол политик тунэммаш
тунэммэ 4 кружок, 18 пар пашаштэ УИ-шэ ВЛКСМ
Шуар-Сола политшкол гы- МАРПЭДИНСТЙТУТЫСО литэ тий еэть да 20 начальнэ! плэнум дэч вара вашталфакультэтыштэ тунэм ш э- лэнин школ тунэммэ кру- ‘ тыш ышталтын огыл. Алинна пашам еай ыштэн. Тор- ратур
ЙЭФРЭМОВА ТАМАРА. Ударни жок-влак улыт. Нинэ ш кол-! дэйэвлан ышкэ вуйлатымайад райкомолын едатлым Э4 ц^а . М.*Горький
____ ^__________________
лӱмэш 10 ийаш
5 организацэ гыч К ӱш нур!
пионьэр отрьад вожа- влак какла гыч фэвраль шыжым йӧршэш вашталтыР | школышто
школь
тылзыштэ 39 школжо гына ман.
Алипов.
организацЭ вэлэ КОМСОМОЛ тыйлан пашам ышта
пашам еай шындэн. Молыш т райкомол дэч вуйлатымашым вучэн ш уктыдэак
ш улэныт. Чын, политшколым еай шындышэ органиӧрды ж ы ш тӧ
зацат уло. Тэвэ „Паш азэ“
121 комеомолэцым дӧ Комитэт пэҥгыдын кӱш Кужэҥэр
райкомол еэ- Альэ
колхозышто
19 заньатьэ
дэнэ авалтымэ тэн. Садланак ушэм кэчын
политшкол
крэтар
Григорйэв
политик
эртаралтын.
(2 шо дэн 18-шэ числа)
тунэммаш начар шындымын огыл.
Пропагандист-влак дэнэ чийжым
комсомол
погынымашым
ындэ раш пала.
Тэвэ „Комунар“ колхо*
паш а
ышталтын
огыл. Моло районла дэч тӱҥал- зышто политик тунэммаш ыштэн, организацэ вийаҥУчэбник, тэтрадь ок еитэ. тыш комсомол организацэ* иканат эртаралтын огыл. дымэ нэргэн кутыраш кӱтэргэн налмыжэ „Проводник“ тӱҥалты ш ор- лэш. ■Кажнэ комсомолэц
Политикым начар шын* влакым
чымаш комсомол устав пу- годым тудо шуко пашалан ганизацыштэ гын пропаган* нагрузкан лийжэ. А тидыдиетшат укэ, 4 комсомолэц- жэ К уж эҥэр районышто
дыртымашкэ ш укта. Тэвэ тунэмэ.
тунэмдэ
коштыт. укэ. 331 комсомолэц кокла
— Кажнэ комсомолэцым влак
„Азин“ колхозысо 3 комсо
молэц-влак талук годсэк, вуйлаташ кӱлэш , вара по- „Серп и молот* колхозыш- гыч 66 йэҥжэ вэлэ нагрузБ эрэзи н („1-й март“ кол- литучобат, моло паш ӓт еай тат 4 комсомолэц уло, ту* кан улыт. Ушэм кэчэ ик
Гри- нэммаш укэ. Руш -Ш ой пэ- вэрэат хеайын ок эртаралт.
хоз) 22 тылзэ годсэк члэн ш ындалтэш,—оила
18 комсомолэц - влакын
лэ
кыдалаш
школышто
взносым
тӱлэн
ОГЫТЫЛ. горйэв.
билэтышт
укэ. Ш укыжо
гын
политшколжымат
ор„Д вигатель“ комсомол орЧынак, тылэч ончыч шуучотно к а р т ы ч к ы д ы м э
ганизацыштэ комсомол би- ко организацылаш райко- ганизатлымэ огыл.
лэт пуэдымэ годым билэт- мол гыч мийэн тошкалынат
Массэ йолитик паш а ни- улыт. Члэн взносым шуко
лан кум тэҥ гэ дэнэ на- огытыл. Садланак К уж эҥэр молан йӧрдымын шындал- мартэн тӱлыдымӧ - влакат
лыныт.
районыш Торйал, Ш эрнур тын. Ик организацат тидэ лийыныт („Серп и молот“
Адак пэрэдачэ лиймэкат районла гыч пурыш о ор- пашам кӱлэш еэмын шын- организацэ, молат).
К уж эҥэр районышто ком
политик дышэ укэ. „Комунар“ да
Оршанкэ райкомол Роҥго ганизацылаштэ
вуйлатымарайоныш пурыш о комсомо тунэммаш путырак начар „Проводник“ тӱҥ алты ш ор- сомолэц-влак
лэц-влак
дэнэ („Иошкар шындалтын. 26 тӱҥалтыш ганизацылаштэ ВЛКСМ Рӱ- шым тошто вэрэш ак кодаш
кэчэ“ колхоз) командоват- организацэ гыч 18 вэрэжэ дӧ Комитэтын Х*шо плэнум нигузэат ок лий. Тидым
райкомол шинчэн
тӱҥалмэ. пунчалмутымат огыт шинчэ. кажнэ
лэн, „райкомолыш от тол вэлэ заньатьым
Кажнэ к о ме о м о л э ц ы м шогыжо, моштэн вуйлатымэ
гын,
комсомол гыч лук- Нунын кокла гычшат шупашаш ш упш аш — дэнэ чыла пашат еай шыник-кок-кана
вэлэ уш эм
там“,—манын отношэньым кыжо
тидым
ш
укташ ВЛКСМ Рӱ- далтэш.
политучобым
эртарэныт.
колты л кийэн.
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Р оҥ го
райкомол—организацым приниматлымыжэ
годым
кажнэ тӱҥалты ш
комсомол организацым, пионьэр отрьадым тэргэн лэктэ.
Тылэч ончыч Йошкар-Ола,
Оршанкэ, эн чотшо У-Торйал райкомол-влак тӱҥ алты 01 комсомол организацэвлакым начар вуйлатэныт.
Роҥго районыш пурыш о
37 организацэ кокла хыч
ш уко вэрэжэ паш а план
лийын огыл. Комсомол ви*
йым колхоз производствылаш
моштэн шогалтымэ
огыл. Комсомол организацым пэҥгыдэмдаш начар
кучэдалыныт.
Тидэ шот организацэ молэмдымашым кӱлэш еэмын
ыш тыдымэ
Дэнэ лийын.
Й ош кар-Ола райкомол Ни-колайэв йал совэт пэлэн
тэриториальэ организацым
ыштэн. А комсомолэц влакш э колхоз гыч улыт. Тыгак
„Кундыш“ колхозьцзо ком
сомол организацэ
кодшо
ийын пӧлэклымэ ыльэ. Кызыт тидэ организацЗ йӧрш эш шулэн. Йошкар-Ола
райкомол вуйлатэн шогэн
огыл.
Политик тунэмдоаш Роҥго район кӧргыштӧ путырак
начар
шындалтын.
О р ш ан кэ район гыч налмэ
14 организацэ гыч лачак
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Организацым молэмдэн,
конкрэтнэ вуйлатыман
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Рвэзэ Комунист

Ш ОШ О А Ҥ А Л А Н Т А З А И М Н Ь Ы М Й А М Д Ы Л А Ш
К ОМСОМОЛЫН ИК тУ ҥ П А Ш А Ж З

У уставым лончылмаш вийан
кайа

Кӱшнур йал совэт (Иошкар Ола !р н) 1-шэ квартыл
финпланым кӱрлмаш шуктэн. Финплан вэрч путырак начар кучэдалыт. Финсэкций
да •финударник»
влак кагаз ^мбалнэ гына
шотлалтыт.„Йал совэт нунылан заданьым пуэн, пашаштым тэргэн ок шого.
Йал совэт паша йэга-влак
финплан дэнэ йалыш лэктын коштмагаыгат укэ. Па
шам кабиньэт гыч ыштат.
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. „У Илыш“ колхозын (Мор-; ш ӱй кы лаш лан
ужалыш .
ко р-н) к у г у урлы к ӱ ш - ; Колхозник-влак Васильйэкыжшӧ ыльэ. Ты ӱш кы ж вын ок к ӱ л паш ажлан путыдэнэ кодшо ийын ш уко ракак шыдэшкэныт.
уш калым коштыктышт. ТэМорко прокурор Соловйов
ний тудын дэчын шочшо йолташ дэч Васильйэвын
прэзат йатыр уло.
к у гу урлы к ӱш кыжым пыКызыт колхоз вуйлатыш э тармыжлан мут кучаш шоВ асильйэв нигэдэч йодтэ галдаш йодына.
тудо к у г у урлы к ӱш кыжым
Иамбатыр.
♦
♦
♦
♦

гайшылан чыланат комсо^юлэц-влак ыштат. Растрат
ыштымашым йӧршэга пытарымэ.
Корольов гаогао аҥӓланат вийан йамдылалт гаога.
Колхоз-влаклан 700 килоГрам олэнафтым, ик тон
мазьым кондэҥКӱртньӧ листат йатыр уло. Тудо кызыт
колхоз-влаклан кӱлэга ма
шина, моло ӱзгарланат заказым пога.
В. Лазарьэв.

„Тӱлынэшт гын ышкат кондат“

и

Васильйэвым мут кучаш
шогалтыман

Корольов 103 процэн тэмэн.
1935 ийсэ 1-шэ квартыл
планат тэмымэ. Пай окса
погымашым
100 процэн
тэмэн.
Корольов уто киндым кугыжанышлан
налмаиг пашаштат ч о т тыршыш. Тудо
районышто эн ондак 202
тонным нальэ.
У тиль сырйо,
коваштэ
погымаш планат тэмымэ.
Корольов йалпо члэныш
шупшмаш пашамат тэний

ек

(Морко район).

Кӱшнур йал совэт вуйлатышэ комсомолэц Рыбаков
(Йошкар-Ола р н ) вольык
вуй пытаршэ-влак ваш та
зэш ок кучэдал. Тудын
шинча ончылныжак вольык
ужалмаш, ш ӱш кылмаш лигӓэда. А тудо шып лийын эрта. Нымогай отпорат ок нуалт.
Тэвэ „К ӱ н у р “ колхоз вуйлатыш э Соколов дэн кладовшик Кудрьавцэв ышка
лӱштымӧ
ушкалыштым
ш ӱш кы л . кочкыч. Вэровкина Я р о ск а пазарышкэ
луктын ужалыш . „Марий“
колхоз гыч Вьазников Йы
ван чумыр вольыкшым ужалэн пытарэн. Кӱш нур йал
ышкэт крэсаньык влак Со
колов Йогор, Иандыганов
да Зонов пытартыш уш калыштым ужалэныт.
Рыбаковлан писэ шинчан
лийман. Вольык вуй пытараш тыршышэ влаклан нымогай эрыкымат она пу.
В. А. М.

от

вииан имньым ыштэн шукташ. Тидым мыйэ ыштэн
ш уктэм,—манэш Спиридо
нов. „ Стэпянов Ион дэн
Матвэйэв Йапыкат ышкэ
имньыштым мыйын сэмынак ончаш тӱҥалыныт. Нуным мыйэ имньэ ончымо
нэргэн кэчэ йыда умландарэм “,—умбакыжэ йэшара. Адак Спиридонов ышкэ
шинчымашыжымат нӧлташ
пижын. Кажнэ политзаньатьыш коштэш. Т ы лэч пос
на тӱрлӧ газэт журналым
луды н шога. Сылнэ мутан
кнага-влакым лудэш .
Никитин И. Н.
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— Комсомол имньым шэфыш налын. Мыйымат пар
тий]- комсомол групо имньэ ончымо—к у гу постыш
ш огалтыш т манын комсо
молэц Спиридонов Микалэ
''ойла.
^ Чынак, Спиридонов ком
сомол пуымо пашам сай
ш уктэн толэш. Ындэ ик
ий эртыш „Ушнымаш“ колдозы н коньухш ылан шога.
Имньым кэчэ йэда шэрэш.
Вӱтам кэчэш
кум кана
эрыкга. Ж апыш тэ пукш а,
йӱкта.
— Мыйын ончылнэм к у 
г у задачэ шога: кузэ гыйат шошо аҥ алан таза,

кул ьтурно с ату-

в эр ч к у ч э д а л э ш
Вольык вуй пытараш Корольов Ш эҥш э ком
ончык колдыш. Кызыт Тусомол йалпом (Морко р-н) дын 1950 йэҥ йалпо члэннымогай зрыкымат вуйлата.
лан шога.
Ш эҥгаэ йалпон 8 отдэКодшо ийысэ идалыкаш
она пу
сату савыртыш
планым лэнийжэ уло. Тушто тор-
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КОРОЛЬОВ
Сӓ в ы р т ы ш
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Спиридонов имньым сай онча

ФИНПЛАН

Йал совэтын финансистшэ
Воротилов Ф. Н. „тӱлынэшт гын, оксам ышкат
кондат“—манын бӱрократланэн шинчылтэш. Кабнньэтыштэ гына кычкырэн шинчымыгат дэнак 1-шэ квар-,
тыл финпланым улыжат 34
процэн вэлэ тэмэныт.
х1-шэ квартыл финиланым
жап дэч ончыч тэмышаш
вэрч кучэдалман.
Вьазников А. М.

ТЭМЫДЭ КОДЫМАН
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Кужмарий йал совэт (Рога- льары ш тэ гына шинча.
Комсомолэц-влакат — Мо*
Л уж бэльак йал
совэт го район) 1-шэ квартыл
чалов
В. И. молат умланфинплан
тэмымашым
самокӧргыштӧ (Оршанкэ р-н)
шарэн
колхоз дэн ышкэт крэса тьоклан кудалтэнак, кӱр- дарымаш пашам
ньык массэ коклаштэ йал льӧ. Йал совэт мучко улы- огыт то го . Финпланым жатэмыдэ кодыман
озанлык артэльын у ус- жат 24 процэн вэлэ тэмымэ. пыгатэ
Ваштар В.
тавшым лончылмаш вийан Финансист Козырьэв канцэ- огыл.
кайа. Ты пашаштэ Лужбэльак пэлэ кыдалаш гаколышто туныктышо-влак та
Ш эҥшэ йал мучаштэ ик зайомлан манын 40 тэҥгэ
лын полшэн шогат. Тэвэ
оксам тӱлышым, а тудо 4
к
у
гу пӧрт шинча.
„Марий Патыр“ колхоз дэн
— Ч у тышкэ пурэн он- тэҥгэм вэлэ шындэн—маК.-Нэмдыш йалыштэ тӱш
ка погынымашэш у уста- чыгаага, мо уло—гаоналды- нэш „Пэтров“ колхоз члэн
вым лончылэн налмэ.' Ты- гаым, пурэн гаогальым. Он- М. Иван.
— А мый, 500 тэҥгэ окгак моло колхоз дэн гакэт 2чэм, пӧрт йатыр пӱлэман.
сам
сдавайаш ындэ 2 кана
крэсаньык шэмэр
массэ Ик пӱлэм лудмо пӧрт, вэтольым,
адакат ыжым учысыжэ—клуб,
кумыгао
погакоклаш тат у уставым лонто агэнт дэн йал сбэркассэ ро,—манэш „Ф рунзэ“ кол
чылымаш вийан кайа.
контрольор шинчымэ вэр. хоз вуйлатышэ.
В. Рожкин.
Тыгэ 5-6 мэгагэ;кокла гыч
Нылымышэ пӱлэмыш пураш гына тӱҥальым, шэр- Смирнов дэк кэчэ йыда окшот паҥгам „шылт гаолт“' са сдавайаш кош ты т/ А
•оптымо йӱк пылгаэмлан Смирнов йал совэтыштэ ок
лий. Тудо кабакыгатэ, кочо
пэрныш.
Омсам изиш гына почын вӱд коклагатэ гаинчылтэш.
„Чавайн“
колхозышто
ончэм: финансист Смирнов Уло вийжым тышак пыш(Ш эрнур р-н) имньэ ончытэн. Тӱрлӧ сборлан погымо
машпашам путыракакначар шинча.
— Смирнов йолташ окса окса Смирнов кӱсэн гыч
шындымэ. Коньух-влак Гэпогымо
паш ат кузэ кайа,— 500 тэҥгэ нарэ кабакэш корасимова дэн Пэтров МиДЫН.
н. Ваньуш.
йодам.
калэ имньэ вӱташ кэ кэчы— Ничово... кайа....—пэ♦ ♦ ♦ ♦
лан икана вэлэ пурэн ончал
лэгатыга.
кайат. Ж апыш тыжэ пук— Кунар процэнт тэмын?
шэн огыт шого. Адак мо
— А мо, мый тидым ом
уло кургыжымат кӱлэш
шинчэ.
сэмын огыт кучылт.
— Кузэ от шинчэ,—ни„Чавайн“ колхозлан шо- чово^кайа манычыс?
шо аҥалан вийан, таза им—Йолташ, мый рашыжым
ньым ыштэн
ш уктыш аш ом ш инчэ—маньат, малакайвэрч кучэдалман. Элнэт
жым упшалын, портфэльым
солалтыш.
— Ай... ж.... ж... чапа пэш
А. В. Лэушина сай кылмэн,
исак капым куштуныкты ш о
тылэмдышаш—Смирнов умЙошкар-ола Марий пэд- ша кӧргыштыжӧ мугымалта.
— Шижь^нат ыжым шукинститутышто нэмыч йылмэ дэн Антонина Васильйэв то Смирновэм чымэнат.
Нымолан ӧрын ӱстэл кокна Л эуш ина туныкта. Уло
кумылжыМпыштэн студэнт- лаштэ шинчэм. Тидэ жавлаклан
шинчымашым пыштэ 5 йэҥ Смирновым
пуаш тырша. Тудо ^лэш кычалын,^вурсэн пурат.
Шэрнур трактыштэ (Йошкар-Ола.
— Кийамат Смирнов. Мый I
воктэнэ) кӱварым ыштат.
моштэн туныкта.
Г. И.
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Колхозник-ударрик-влакын 4-шэ край сльотыш Шэрнур р-н
гыч мийшэ дэлэгат-влак. Пурла тӱрыштӧ Шэрнур МТС агроном
ЖДАНОВ йолташ шинча.

Исаков Прокоп комсомол
лӱмым нумал ок кэрт
Киров лӱм колхоз (Ток"та бэльак йал совэт, Ку''ж эҥ эр р-н) тӱҥ алты ш ком
сомол организацын комсоргш ылан Исаков П ро
коп ш отлалтэш . Тудак 2шо бригадын брига’д иржэ.
V Кӧ тугай Исаков? Тудо
к у л ак , лиш энэцын эргыжэ.
Ы ш кэн жым
йӧсылыкыш
пурмо дэч утараш ^тӧчымӧ
амал дэнэ ачаж дэчын ойрлыш. Вара колхозыш пурыш . Аламо шот дэнэ ком
сомол радамыш кэ логальэ.
Исаковын кулак, врэдитьыл паш ажэ кэчын ча •
раш кэ лэктын шога. Тудо
ончычсо осал паш алан тунэммыжым нигунарат ку^далтэн огыл. Колхозым кӧргӧ гыч шалаташ пижын.
Кодшо ийын ыш кэ бригады ш ты ж э колхозник-влакы ^ ӧкымэш ак 1,5 га йытыным куп ан вэрэш ӱдыктыш. Ты вэрэш ӱдымӧ йы•тын нымат ыш шоч. Адак
к у д воз йытын трэстам ш ӱашлӒН вӱдыш чыкыктыш,
ал ьат лукмо огыл. 1,23 га

пурсам тырмалыдэ ӱдык
тыш, нымат ыш шоч, кошкэн пытыш. 3 га ош шы
даҥым
пуш кыдэмдыдэ
ӱдыктымыж дэнэ локты
льо. Чыла шурнымат ма
шина улмо ӱмбачынак лӱ
мын кыт дэнэ ӱдыктэн.
Тылэч посна Ю орава
ш ӱльым
пасу
ӱмбалан
ш ӱктыш . Кок каван урлы каш „побэда“ шӱльым
айда лийж э оптыктыш да
лэвэдтэ шинчыктымыж дэ
нэ ш ы ж ӧ й ӱ р витэнат, 600
п уд ш ӱльым локтыльо
Кок имньым, локтыльо
тылзэ нарэ у тла кычкыдэ
шогышт. Кок вӱльӧ чомам
лугы ч кудалтыш . Кызыт
тудын бригадыш тыжэ им
ньэ-влак чыланат йарнэныт.
Мэ К уж эҥ эр райкомол
дэч комсомолэц Йсаковын
кӧ тугай улмыжым да врэдитьыл паш а ыштымыжым
кызытак тэргэн налаш да
мэрым ы ш таш йодына.
Исаков, Исакова,
Мокэйэв, М. Мокэйэв.

Шошо аҥалан
вийан, таза
имньым

СМ ИРНОВ КАБАКЫ Ш ТЭ

Рвэзэ Комунист
КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ
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Сталин дэн Лэнинын возымыштым
Амэрикыштэ пэчэтлат
НЬУ-ЙОРК. Ик издатьылствЭ увэртара: вашкэн С та
лин йолташын писаТьыл
Уэллс дэнэ кутырмыжым
пэчэтлэн
луктэш .
Тидэ
брошьурым „Марксизм про
тив либэрализма“ лӱм дэнэ
100 тӱясэм экз. пэчэтлат.

Тидын дэч посна издатьылствэ Лэнинын „Государ
ство и революция“, кнагажым, „Коммунистичэский
манифэстым“ да Амэрикан
паш азэ-влаклан
Лэнинын
сэрышыжым
100 тӱжэм
экз. пэчэтла.
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Ындз культурдымо
вэр колхозыштына укэ
ци
о
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Киров лӱм колхоз члэнвлак (К уж эҥ эр район, Топка-влак йал совэт) ындэ
культурно илаш тӱҥалыныт.
Окна—йандар. Сурт кӧргыш тат—арулык, чаткалык.
Пӧрт
коҥга
ошэмдымэ.
Кӱварымат арньалан коккум кана мушкыт. Пырдыжыштэ тӱрлӧ сылнэ сӱрэт.
Ш укыш тын ш агат уло.
Кажнэ йэҥлан
ш ӱргӧ
шовыч посна4. П ӱ мушмо
порошок, шотко лийын шо
га. Ш ӱвэдашлан ломыжым
оптэн шындымэ атэ. Эрыктыдымэ, лав&ран кӱмыя;
дэн совылам, моло атымат
ындэ от му.
Ӱмбалнышт вургэм эрэ
йандар. Ш ӱкш ӱ вургэман,
лавыран йочамат от уж. Кӱчӱк ӱпан, йандар ш ӱргӧпылшан ару вургэман йочавлак тыйым куандарат.
От му ындэ ожнысэ шынчыргэн пытышэ, пуракан,
нэлэ йужан ик пӧртымат.
Колхозникын пӧртыштӧ—у
культур.
А. В. Исаков, Д. В. Мокэйэв, П. Й. Мокэйэв.

ий

мат огыт шынчэ. Нуно 'Мыйын ончылнэм шортыч. Нунын чурийыш т какаргэн,
ш инчашт] кӧргыш кайэн. А
йоча-влакым ончэн чаманэт:
кугу мӱшкыран, вычкыж
йолан, моткоч
йарнышэ
улыт. Йоча-влак шортынат
огыт кэрт, шып гына шынчат.
Нинэ йоча влакын чийашыштат лавран,
ш ӱкш ӱ
тувыр дэч моло нимат укэ.
Вургэмым уж алэн пытарэныт.
Кастанэ
пычкэмышыштэ
шынчат.
Тыгай
суртышто
илышэ-влакым
ончэн, ӱпэт ш огалэш “.

до

ВАРШАВА 4. Львовышто
лэкш э „Дело“ газэт Иаворовский уйэздысэ ш уж эн
илымаш ^нэргэн
статйам
пуртэн: „Йаворовский уйэздыштэ ик йал вэлэ огыл,
Вильшанцы, Йажим, Цэсульа, Ш кло, Стариш, Тротьанэц да моло йаллаш тат
крэсаньык - влак ' ш уж эн
илат. Вйлыпанцы йалыштэ
300 сурт улмаш . Кызыт 250
сурт вэлэ кодын, 50 суртышто ш уж эн колэн пытэ
ныт.
Ш уко пӧртлаш тэ—
статьан автыржэ в о з а -ӱ д рамаш дэн йоча-влак кэчэ
мучко ш ужэн кийат. Ончыкыжо кузэ илаш —нимо-

чак п у коико да лавран ок шинчэ. Нунын коклаштэ
матрасышт вэлэ. Эсогыл йатыр кнагалан моштыды-.
кӱпчык
дэн одэалыштат мо. улыт. А Йаковлэв ликукэ. Чиймэ вургэмыштат пунктым
организатлымэ
чытыдымэ начар. Нуно ыш- нэргэн кутырэн гына эртакэш тат
лавран
коштыт. рэн, ликпункт альатпочмо
Кодшо кэҥэжым завод ди- • огыл.
Рвэзэ пашазэ-влак
рэкцэ нуным завод коҥ гаш -}конфэрэнцым иканат эрта-.
тэ ашныш.
Тэвэ кэрмыч рэн огытыл.
заводысо комсомол органиКанымэ кэчым кӧ кузэ
зацын культур вэрч „ку- шОна тугэ эртара. Йэчэ дэчэдалмэ паш ажэ“.
нэ огыт кошт. Сандэнак ГТО
Газэт
лудмашым огыт,нормо пуышо иктат укэ.
организатлэ.
Ӱдырамаш-] ВЛКСМ Горком нупы лав’
влак коклаш тэнымогай па-; практик полыш пуымо олшат ок ышталт.
Лудмо мэш, мийат да вурсэн лэкпӧртым ачалэныт гынат, тын кайат.
тудо йара шинча. Адак ‘ Кэрмыч завод комсомол
у газэт-влакым завот коми- организацылан рвэзэ пашатэт погэн налын, шкафыш- зэ-влакын культур йӱлаш-ч
тыжэтӱкылэнкикта^Куаны- тым
сайэмдышаш
вэрч
матп кас, модмаш путырак большзвикла кучэдалман.
ш уэн ышталтэш.
ВЛКСМ Горкомланат пракЗаводышто
чумыржым тик полышым
пуашыжэкунар рвэзэ пашазэ-влак кӱлэш .
улыт, комсорг Йаковлэв
П, Алипов. *

на

Ш УЖ ЭН КО Л АТ

Йошкар-Ола кэрмыч за
водысо рвэзэ пашазэ-влак
коклаш тэ
культур-массэ
паша,
кодшо ийысэ дэ
нэ таҥастармаш тэ ончык
кайэн. КлуЗым ачалэныт.
Тужакын йошкар пусакым
почмо. Гармоньым, шашкым, шахматым налыныт.
Комсомол обшэжитьым организатлэныт. Газэтлан под
пискым ыштэныт. Но тидэ
альэ пашан тӱҥалтыш ыжэ
вэлэ.
Кэрмыч заводышто
культур-массэ паша ыштымэ
шотышто
Ю-шэ
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт плэнумын пунчалжэ альэ кӱлэш сэмын илыш ыш пурталт ок тол. Комсомол организацэ к у л ьту р вэрч наЧар кучэдалэш.
Комсомол
обшэжитьын
лӱмжӧ вэлэ комсомол обш эжитьэ. Пӧрт кӧргӧ лавран. Л уклаш тэ эҥырэмышвод налын. Тыштэ
дэтдом гыч
лэкш э 4 бэспризорник-влак илат. Нунын возын малашышт ла♦♦♦ ♦

й

„Мый тамак фабрикыштэ тышт. Тидэ изий пӧлэмышнэлэ ыльэ.
пашам ыштэм. Тыланда, тэ ш ӱлаш ат
ыш кэ илышэм нэргэн во- УпшышӦ рис дэн птӱшӧ
зэм. Мыланэм 13 ий шумэ- ковыштам пукш аш тӱҥ акэ, мэмнан йалыш агэнт- льыч. Паша ыштымэ говлак тольыч. Нуно „Шан- дым кутыраш ок лий. Кэ
хайыш тэ
тамак
фабрик куты ра гын, тудым кырат.
уло,
тушко учэник-влак 'Э рдэн эрак тӱҥалын пычкӱлыт. Тэ тушто тунэмын, 'кэм ы ш кас мартэн фабрисайын илэн кэртыда. Ты- кыш тэ
лийына—кэчэш
ланда комнатэ, окса лийэш. 13-14 сагат пашам ыштэна.
Кочка,ш пукш аш тӱҥалы т. Ончычын кочкаш пэл сагат
вара 15
Кум ий тунэммэкэ тылзыш- жапым пуышт,
тэ 70—80
доллар "оксам минутыш изэмдышт, а кыналаш тӱҥ алы да“—манын зыт нымогай пэрэрыват укэ.
Эрдэнак
тӱҥалы н кас
ойлышт.
Йорло крэсаньыкын илы- мартэ тамак пуракан йуМэ тыштэ
ш ыжэ ^откоч начарат, мы- жым ш ӱлэна.
ланна
фабрикыш кайаш кум ий вэлэ пашам ышлогальэ. Мэмнам фабрикыш тышна гынат, пюҥго кува
кондыштат,
фабрик гыч гань лийын улына. Вашшӱдӧ к у гу пашазым лук- кэн мэмнам рвэзэ-влак дэтын колтышт. Мэмнам ну- нэ ваш талдат. Тыгай нэлэ
условийыш тэ мэ
илэна.
нын олмыш кызыт паш а- Б урж уазий дэнэ кучэдалан шогалтышт. Изий пӧлэ лын вэлэ илышнам сайэммышкэ 20 ӱдырым пур- дэн кэртына“.

Кэрмыч заводысо пашазэ-влакын
илыш-иулаштым саиэмдыман
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КИТАЙ ПАШАЗЭ ӰДЫРЫН
СЭРЫШЫЖЭ

15 март 1935 ий № 26 (147)

„12 лет Октября“ кэрмыч заводышто.

♦

♦

♦

♦

♦

ГОЛОСОВЫН ЧАРКАЖЭ ПАШАМ НАРАНЛА
Ойлыманат огыл,. тунэм- I Районышто ликпункт-влакдымэ дэн ш агал тунэмшым ; лан кагаз, карандаш, тугак
воспитатлымаш — кызытсэ 1учэбник ок ситэ. Голосов
жапыштэ ик к у гу паша. I тидэ нэргэн огэш шоналтэ..
Тидым умлэнак, Торйал Ликвидатыр влак туныктапь
райкомол ОДН инструктыр- кӱлш ӧ ӱзгарым йодыт гын^
лан комсомолец Голосовым тудо вурсэдылаш вэлэ тӱ^
шогалтыш. Голосов гын, ти- ҥалэш.
Райкомол комсомолэцын;
дз пашам йӧршэш мондэн
пашажым эскэрэн ок Шого.
Йӱын гына коштэш. Тудын Тэвэ тидын дэнак ^ликбэз>
арака чаркажэ пашалан то- паша кӱрылтын.
Соколов Й. И. ч
рэш кашкам пыштэн.

КУНАМ ВРАЧ ЛИЙЭШ?

(Пашазын сэрыщ ыжэ)
Лопатин эмлымэ вэрыш- ышт коштыт. Тылэч поснеГ
тэ пӱ эмлышэ врач укэ. школышто 500 йэҥ утла
Тидым Облздрав раш шин- тунэмыт.
Ч эрлэ-влаклак
ча.
полшэн кэртш э иктат укэ~
Тидэ эмлымэ вэрыш Ло
Мароблздрав дэч пӱ эм„У ш эмнур“ КОЛХОЗ ЧЛЭН- патин заводысо да Марбумвлак (Торйал район) пӧр- стройсо 3 тӱжэм утла па лышэ врачым йодына.
тым арун кучат, чылашты- шазэ-влак да нунын йэш- ]
Норов.
нат,. посна ш ӱргӧ шовыч

Культур илыш
сэҥэн толэш

Йошкар-Ола тӱҥалтыш школышто врач ФЭОДОРОВ тӱрлӧ чэр
нэргэн умландара, микроскоп коч вӱрым ончыкта.

Мароблит уп. 341 86.

Санитар комисэ колхоз
Осоавиахим паша огзш кай
ник влак пӧртым чӱчкыдын
пуэдэн огыл„.
Изи-Корамас пэлэ кы- билэтымат
ончэн коштэш.
К о м с о м о л организацӧ'
далаш
школысо
осоавиаК у гу йэҥ влакым комсо
молка Морозова кажнэ к э - ;■хим йачэйкын п а ш а ж э Смирновым писэш тара шочын сай туныкта. Лудмо (Морко район) нигунарат нэна.
Тунэмшэ-влак.
пӧртымат почмо. Тӱрлӧ га- ок ышталт. Йачэйкэ вуйзэт, ж урнал, книшка-влак
Смирнов И И.
улыт. Колхозник влак кас латыш э
%
ышкэ
паШажэ
дэч ӧрды- Отвэтств. рэдактыр
йэда тушко лудаш коштыт.
М. В. ВАСИЛЬЙЭВ.
А. Соколов. 1жыштӧ шога. Члэн влаклан

Йошкар-Ола, Маргосиздатигч 1-шв типогр. ВЛКСМ МаробЕом ден Горкомын органжв. Савывтыш» „Мар. Ком.“.

