Чыла эл пролэтау-влак, ушнызаХ
яг»**

Р В оЗЭ КОМУНИСТ ИНТЭРНАЦИОНАЛЫН
ТӰНЬАМБАЛ КУДЫМЫШО КОНГРЭСШЭ

ш» —

Фото— ШАГИНЫН.

ВЛКСМ Маробком дэн Йошкар-Ола Горком орган.
=| 1935 ий,

8 октьабр, №73(193) =

„Куштылго кавалэрийын1*
пашажым вийаҥдаш

Шинчымашнам
адакат
сайэмдэна
Мэ, Кумыжйал тӱҥалтыш комсомол организацысэ комсомолэц-влак поли
тик тунэммашым
кодшо
ийсэ сэмынак сайын эртарэна.
Кызыт партийын историйжым тунэмына. Коминтэрнын 7-шэ конгрэе матэрийалым лончылэна.
Политик тунэммэ дэнэ
пырльа обшообразоватьылнэ прэдмэт-влакымат тунэмаш тӱҥалына. Руш йылмым, нэмыч йылмым, матэматикым, физикым утларак тунэммэ шуэш. Адак
литэратур-влакым прорабатлаш тӱҥалына.
К. Михайлов.
(Морко р-в)
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то. Пунчалыштэ комсомол
комитэт-влак
„Куштылп),
кавалэрий“ вуйлатымашым
путыракак начарэмдэныт, а
йатыр пашайэш-влакын пашаланйӧрдымӧ „тэорий“—
„комсомол пашам молэмдымашым
эртарымэ
дэнэ
„куштылго кавалэрий“ ыш
кэ значэныжым йомдара“—
Димитров дэн Куусинэн йолташ-влак конгрзс прэзидиумышто.
манын
шонымашыштым
шижтарат.
зэ илымэ нэргэн калвсыш. нэкэ да молат йатыр
В и зы м ы ш э кэчэ
Рӱдӧ Комитэт „Куштыл— Гэрм'ан компартий да
В у р н ы с (Кавада) дэн
29 сэнтьабрыштэ эр за- Форспунд (Швэций) йол- Гэрман шэмэр влакын вожго кавалэрий“ пашам сайэмдымэ нэргэн XVII парт- сэданьыштэ Михаль йолта- таш-влакын
кутырымэкэ дыпо Тэльман йолташыв
сйэздын пунчалжым шук- шын докладшэ почэш прэ- Торэз йолташлан (Аргэн- вуйлатымыжэ почэш мэ
тышаш вэрч практик мэ- ньэ шуйныш.
тин) мут пуалтэш. Тудын ончык кайна да фашизПрэньттштэ Викторович почэш Мишо (Франций) мым сӱмырэн шуэна,—марым ышташ комсомол орйолташ Польшо комсомолын дэн Микус (Латвий) йол- нын Кунарт йолташ ышкэ
ганизацэ влаклан кӱцдТа.
мутшым кошарта.
„Куштылго
кавалэри- иктылык рвэзэ фронт вэрч тӓш-влак кутырышт.
Тудын почэш
Жонас
йын" пашажэ воспитатьыл- кучэдалмэ нэргэн ойлыш.
Касзасэданьыштэ Англии
нэ пашам сайэмдаш комсо Иарослав йолташ (Чэхосло- дэлэгат Гос йолташ ой- (Бэльгий), Йаницкий (Польшо) да Микус (Латвий)
мол организацэлан полыш вакий) комсомол ончылно лыш.
пумаш улэш. Сандэнэ ка- шогышо паша-влак нэргэн,
Ойлэн пытаршашыжэ го- йолташ влак ойлышт.
в а л э р и с т -в л а к л а н клуб, Сулум йолташ Норвэгий дым Гос йолташ сэктанШ ы м ь т э кэчд
сэктанствын ствым йӧрэш пытараш кӱллудмо пӧрт, кинотэатр, са- комсомолын
2
октьабр. Эр засэдатулымаш, йоча пӧрт, йаслэ, йоҥылышыжо вэргэн ой- мӧ нэргэн ойлыш. „Сэктан- ньыштэ
йолташ
школ, ЭмлыМЭ вэр да моло лышт. Тудын почэш Су ствэ—тидэ нэлэ чэр“—ма- докладшэ Л^ихаль"
почэш
Фридрих
И
лин
йолташ
(Китай)
25
вэрэат экшык-влакым пынын Гос йолташ ышкэ мут- (КИМ исполком), Шубэрт
тарэн пашам сайэмдышаш тӱжэман Китай комсомол шым пытарыш.
(Голландий), Иакобсон (Да
вэрч бӱрократ, чиновник- отрьадшэ ЮО тӱжэман масКунам вуйлатышэ куты- ний) йолгаш-влак ойлышт.
сэ
организацыш
савырнывлак дэнэ чакныдэ кучэтырышашлык оратырын—
мэ нэргэн рашкэмышын Гэрман дэлэгат Кунарт йол- Нунын почэш Испанийсэ
далман.
социалис! Рвэзэ Ушэмын
ташын лӱмжым каласа, ту прэдставитьылжэ
Сандэнэ ВЛКСМ райком, кутырэн.
Лаин4
Кас
засэданьыштэ
Вэрнам чыла дэлэгат-влакын йолташ ойлыш.
горком-влаклан „Куштылго
кавалэрий“ пашам кызытак нэрн (Австрий), Гранжон „Ура“, „Рот Фронт“, „ВанКас засэданьэ В. И. Лэсайэмдаш кӱлэш. Кавалэ- (Франций), Васкэс (Авс- суэй“ тулэч моло кычкы- нинын „Рвэзэ Ӱшэмын ышрист-влакым ончэн налын, трий комсомол Рӱдӧ Коми- маш талышна.
тышаш пашажэ нэргэн“
— Гэрман калыкын лу,Росийжэ Рвэзэ влак Комупримэрнэ да граматнэ ком тэт сэкрэтар) йолташмыт
тӱжэм эн сай
эргышт- нист Ушэмын III шо сйэз*
сомолэц-влак дэнэ бригадым ойлышт.
влак,—Кунарт йолташ ойла- дыштэойлымыжлан 15 ий
ыштыман да нунылан туК уд ы м ы ш о кэчэ
-—тьурмалаштэ да концэн тэммэ лӱмэш почылтэш.
нэммашым организатлыман.
1 октьабр. Эр засэда- трацион лагэрлаштэ орла- Косарьэв йолташ вуйлата.
Тидэ пашалан спэциалиствлакым шупшман. Эн он- ньыштэ Михаль йолташын нат,—манэш тудо. УмбакыКосарьэв йолташ засэда- '
дак „Куштылго кавалэри- докладшэ почэш прэньэ жым Гэрман комсомолын ньым почэш, дэлэгат влак
йын“ конкрэтнэ план лий- шуйна. Пэрвый мутым Ки кушмыжо да вийаҥмыжэ шогалын,пролэтариатын ку 
ман да райкомол дэн ком тай комсомолын дэлэгатшэ нэргэн ойла. Гэрман ком гу туныктыжым—Лэниным
сомол комитэт-влаклан опэ- Лю Кан—тин йолташ на- сомол ындэ йатыр лӱдымӧ пагалат.
ративнэ
вуйлатэн эрэак )лэш. Тудо Китайысэ совэт гэрой влакым шотла—Бру
Вара Косарьэв йолташ
1районлагатэ р^эзэ влак ку- но Гэш, Эваль Кайзэр, Эй- В. И Лэнинын кугу мутполышым пуаш кӱлэш.
шым шуктэн Толмо нэргэн

И

ХУП-шэ парт'сйэзд массэ
кугыжаныш
контрольым
шуктымаштэ
партийлан
полышым пуаш
комсо
мол ончылан пэҥгыдэ задачым шындыш. „Куштылго кавалэрийым“ производствэн—отрасльэ
бригада
дэнэ ыштэн, паша качэствым сайэмдымаш. Бригадыш пашаштэ примэрнэ,
авторитэтнэ да грамытнэ
комсомолэц-влакым горкомол да райкомол бӱрош
ойыраш кӱштымӧ.
Тидэ
рэшэньэ
почэш
„Куштылго кавалэрий“ организатлымаштэ да паша
ыштымаштэ
комсомолын
йатыр сай ончыктыш влакшэ лийэ. Но пытартыш
жапыштэ „Куштылго кавалэрий“ пашам ор ганизацыштына путыракак луш^кыдэмдымэ. Лушкыдэммын
чийжэ—кавалэрист ^лак дэнэ паша ыштыдымэ да нунын дэнэ райкомол-влаккын начар вуйлатымаш.
Тэвэ горрайкомол „Куштылго кавалэрий" бригадэвлакым ыштэнат, нунын
дэнэ нимогай пашамат ыштымаш укэ. Лач кунам совэт контроль комис альэ
партий контроль комис йодмо годым вэлэ кавалэриствлак пашам ыштат Нунын
шинчымашыштым нӧлталмаштат нимат ок ышталт.
А вэрлаштэ налаш гын,
„Куштылго кавалэрий** па
ша тылэчат начар шога.
Сандэнак ВЛКСМ Рӱдӧ
Комитэт „Куштылго кавалэрий“ вуйлатымаш дэн па
ша нэргэн пунчалым лук-

Лычагинын фотожо.

ИЙЛЫШ.

Тудын почэ а Лаут дэн
Эааристо (Иопаний) йолташ-влак ойлышт.

.

К андаш ы м ы ш *
кэчэ

I

3 октьабр.Эр ӓ а с э д а ньыштэ Михаль йолташыҥ
докладшэ почэш Врэтос
(Грэций). А^гиров (Болгарий),
Фог (Швэйцарий),
Бойлэ (Гэрманий), Бэккэль
(АвсТрий),
Соколовский
(Цольшо) йолташ-влак кутырышт.
Нуно комсомолын кушмыжо да иктылык фронт
вэрч кучэдалмыжэ нэргэн
ойлэныт.
Эр засэданьэ Зигэльсон
йолташын КЯМ-н Исландийсэ рвэзэ отрьадын пашажэ нэргэн каласымыж
дэнэ пыта.

Рвэзэ Комунист

2

8 октьабр 1935 ий, № 73 (193)

Йы ты н вэрн кунздалы на
Мэ, „1 май“ колхозысо (Йошкар Ола р-н) комсомо*
лэц влак ВЛКСМ Обкомын йытын вэрч кучэдалмэ
мэроприйатьыжым лончылышна; Тунамак йытын вэрч
кучэдалмэ практик пӓша-влакым ыштыгана. Йытын
шарымэ, обрабатлымэ пашалан лӱмын комсомол бригадым организоватлышна. Кызыт чыла йытыным шарымэ. 8-шэ октьабрыштэ обрабатлаш тӱҥалына.
Кугыжаиышлан йытын нӧшмӧ пумо планым шукэртак тэмэн улына. Толгаага шогаылан ӱдагаат кӱкшӧ
качэетван нӧгамым урлыклая ойрэн кодымо.
Октьабр рэвольуцын 18 шэ идалыкшылан йытын
муш пумо планымат тӱрые тэмаш кучэдалына.
Колхоз вуйлатышэ комсомолэц—Иэгошин.
Комсорг—Лисин.

Альэ тарванэн огытыл
Оршанкэ, (тэлзфон дэнэ).
Райкомол йытын паша дэнэ
альэ нимомат ыштэн огыл.
Эсогыла, планжат укэ. Ла
чак 27 сэнтьабрыштэ актив
погынымашым ыштэн, вэрлашкэ гына уполномочэнвлакым колтымо.
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турно илэт. Малаш гына
возат, кутко шуэштэ киШ эҥыштӱр тӱҥалтыш
мэтла чӱчэш, умдыла пурыт. Ӱмбачшэ мардэж ок школын (Морко р-,н)3 омар
| та мӱкшыжӧ уло. Тэний
на виш гыч шийалтара.
Обшэжитьыштэ нымогай кок кана ончымо, кок кана
культурлык ок кой. Лавы- !ончымаштэ ик омарта гыч
ражат йатыриогынэн. Паль 116 кило мӱй лэктын.
Кызыт мӱкшым тэлылан
то сакаш вэшалкэ укэ Оадсай
ончэн, кочкашышт мӱлан тунэмшэ влак тоҥэдыш
йӱмак опгат. Ик койкыш йым ситышын кодымо. Мото коктьш малат. Эсогыл ло мӱйясым тунэмшэ влаккойко, матрас да одэйал- лан столовойнш цумо.
Йангэлов. И
ьла кымат ситарымэ огыл.
14 эмшэ-влакын
тыгаи
йӧсӧ илышым тэхникум
дирэкцин дэа комсомол
комш эт пэш раш палат.
Но дирэктыр Полысилов
дэн комсомол комитэт сэк
рэтар Загайнов культурно
обшэжитьэ вэрч шоналтымашат укэ.
Тунэмшэ-влакын илыш
условийыштым сайэмдаш
шукэртак жап. Ономар.

И

з

— Эх, кэч ик кана ласканак малышаш ыльэ. Ик
вэрэ удыралат, вэс вэрэ
йурлят
— Йӧршӧшак
каргымэ
умдыла, малашат эрыкым
ок пу.
Тыгэ У Торйал пэдтэхникумын 4-шэ № ан обшэжатьыштэ илышэ влак ойлат. Молан нуно тыгэ ойлат? Молан ласкан огыт
малэ?
Тэвэ молав: тэхникумышто 120 лэҥ утла туяэмшэ
уло. Дирэкцнй нунылан
обшэжйАьим й а м д ы л э и
огыл. Садлан шуко тунэм
шэ влак кажнэ кэчын 4—5
киломэтр коклашкэ малаш
коштыт.
Улшо
общэжитьыштат
умдыла пошэн.
лавыра,
йӱштӧ адак шыгыр.
Кузэ тыгай
пӧртыштӧ
ласкан малэт, кузэ куль

Мӱкшна
уло

бл
и

Условийыи ыштыион

би

Жданов лӱм колхоз члзи, тунзмшэ ударницг-пжниэ^ка Н. Муштакова колхоз сатыштэ олмам
шога (Курык-Марий район)
(Фото — М. Рыбаковын).

тым лукмо. Иытын муш
йамдылымэ нэргэн кутырмашым э^тарэныт.
Тыгай еай опытым рай
комол моло организацылаш
пуэн моштэн огыл. Тидэ
—пашам чаракла.
Оршанкэ райкомоллан кызытак пашашкэ пижаш кӱлэш , тидым шукташыжэ
Вэрлаштэ массэ паша гаукырак вэрлаштэ лийман.
ок эртаралт. Комсомолэцвлакым йытын обрабатлымэ пашаш мобилизатлымэ
огыл.
Тидэ массэ коклаштэ паша ыштыдымын
Торйал, (Тэлэфон дэнэ).
—рэзультатшэ.
Район комсомол организа
Райкомол
организацы- ции йытын вэрч кучэдалмэ
лашкэ сай опытым шарэн пашажэ чэрэпахЭ корныш
ок шого. Тэвэ „Упшэҥэр“ возын. ВЛКСМ Обкомын
налмэкэ
колхозысо тӱҥалтыш ком пунчалмутшым
сомол организацэ йытын райкомол ышкэ папкышпашалан 4 бригадым ыш- кыжэ ургэн шындыш.
Яуно, райкомолын пашатэн. Кажнэ бригадыштэ ик
номыр гыч пырдыж газэ- йэҥжэ влак альэ мартэ планым, тӱрлӧ мэроприйатьым
Лычагинын фотожо.
ышташ шонэн кийат. А пашаш конкрэтнэ пижмаш,
комсомолэц-влак коклаштэ
йытын нэргэн умылтарымаш укэ.
ВЛКСМ Обкомын пунчалмутшо комсомол орга
низацэ-влакым йытын вэрч
кучэдалаш обӓзатла. К у
нам Торйал райкомол пашашкэ кӱлэш еэмын пижэш?

КОМСОМОЛКА

бр и гади р

колхоз вуйлатышэ тудын
ваЯыжым пэралтыш.
Тоньа шижэш, тудым оняылно пэш кугу отвэтствэКомсомолка Тоньа Д ер ныс шога.
жавина йытын бригадир
— Шинчэм,—манын тудо
курсым пытарэн,
ышкэ пэлэШтыш, Ӱшаныза, ом
шочмо колхозышкыжо куа- подкачайэ, комсомолка чыла ышта!
нэв ошкылэш.
Пасу дэнэ эртэн [каймы* * *
Йытын погымо жап кожэ годым тудо пэш чӱчкы»
Кэчэ альэ лэкташ гына
дынш огалын, йытын ӱды- йын лийшэмэш.
тӧча. Тоньа шаҥгак кынэКажнэ кэчын Тоньа па лын. Участкэ-влакым онмым онча. Тудо кызыт тошто сэмын огыл йытыным су ӱмбалнэ йытыным ончэн’ чыкташ кӱлэш. Тудо тэҥонча, а вэс тӱрлын пэи! коштэш. Сай йытын мар гэчак йытын кӱраш шуышуко у корным почын, ку- дэж дэнэ лӱҥгалтынТоньан мо нэргэн бригадылан увэрдым тудо ожно ушэшатна чонжым куандара. Жапыш- тарэн.
тэ кӱрын налаш лийжэ,—
лын огыл.
У
Эр мардэж йуалгын пуаТоньан вуӧжо тӱрлым манын! тудо шона
лэш. Йытын пасу ӱмбалнэ
Ик кана пасу ӱмбач эр ошын, шэмын колхозницэшонэн. Тудо курсышто налмэ шинчымашымышкэ кол тэн каймэ годым поена влак койыт. Тоньа ончыкхозыштыжо пуртышаш нэр у^сткы ш тэ йытын нарын- тымо чыла участкыштэ йыген пюнэн. Шиждэ пасу чын коймым ужын. Тудо тын кӱрмаш кайа
пытыш. Тоньа ыӧҥгышкы- лийыгакырак ми-йэц, ончэн
Йытыным еайын, еортиналын, чыла участкым при* роватлэз кӱрыт. Кӱрмӧ гожӧ толын шуо.
Тоньан толмым шижын, мэрнэ виеэн/ блок-нотыш- дым шӱк шудым поена
колхоз вуйлатышэ толынат кыжо возалтыш.
ораш оптат.
— Эрла, эрдэнэ кӱраш
— Ик шӱк шудымат кылпурыш.
йӧра, — манын ташкэ ида пид. ТудЫн дэнэ
Ну, Тоньа, ындэ тыйгӱҥалаш
йытын ыра, локтылалтын
мэмнан тунэмшэ улат, да .мӧҥгышкыжӧ кайыгп.
кэртэш,—манын Тоньа колвай ындэ пашашкэ,—манын
Эр.

хояницэ влаклан умылтара.
Йытын кӱраш йӱр мэгаайэн. Тунам Тоньа ышкэ
кузэ кылтам Пидаш, кошташ
кӱлэшым ончыктэн
шогэн.
Йытын кырымагатэ, гаарымагатэ ТОньа уло агротэхник правилым колхозницэ влаклан ӱмылтарэн
шогэн. Кӧ ок умыло гын,
ончыкта.
Шукэртэ огыл, йытын
шарымэ олык ӱмбалнэ к у 
рс еэмын пашам ыштэн.
Тудо тушко бригадым погэн, трэетам кузэ еавыраш
кӱлмым ончыктэн. Шарымэ
йктыным кузэ ончэн шогымо нэргэн туныктэн.
— Жапыштыжэ тудо шу-

эш, тӧр кийа, ик гай трэета лийэш,—манын Тоньа
умылтарэн.
Чын. Йытын трэета тӧр
шуын, погэн налашат йӧршӧ лийын.
Погэн налмэ йытыным
конусыга пюгалтэныт эн
еай йытын трэетам, 59 тӱжэм кылта нарэ заводыш
пуашлан йамдылалт.
* *
*
29 еэнтьабрыгптэ, йытын
кылтам коҥгла йӱмаланжэ
налын район йытын конфэрэнцыш тольо. Тушто ма
шина дэнэ йытын тулымым,
почкымым
ончыктышт.
Сандалов
дэн Горбунов
агроном - влакын машина
дэнэ кузэ паша ыштымэ
умылтарымашымТоньа кажнэ шомакшым ушышкыжо
налын.
Тудын шонымашыжэ шетэ— кугыжанышлан кӱкшӧ качэстван йытын мушым пуаш.
Тидэ шонымашым тудо
шукта. Вэт тудо комсомол
ка бригадир.
Оршанкэ район,
Тошто-Крэшын йалсовэт,
„ОНАР“ колхоз.
К. Малышэв.
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Нолон оунчолдо ок шуктолт?
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йатьыжым лончылымо. У ды рам аш -влаклан тИдЭ пЭш
кЭлшыш. Тунамак „П аш азэ“ колхоз пЭлЭн ургаш т у нэммэ кружокым почыч да туш ко чыла рвэзэ ӱды рам аш -влак еэралты ч.
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Ӱдырамаш конфэрэнцэ кугу куанымаш дЭнЭ эртыш. Ончыкыжо ӰДырамаш-влак коклаштэ пашам еайэмдаштыршэнпижына.
Кудрьашов.

Тӱҥалтыш уло

на

ци
о
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У Торйал район физ
культур еовэт вуйлатышэ
Кокорин дэч эрэ йодына:
— Кунам ГТО значоклан
нормым пуаш тӱҥалына?
— Эрла, кумышто...Ь
— Волэйболым кунам налына?
— Тэвэ мый тидэ паша
дэнэ пижам!
Тыгэ Кокорин р в э з э ,
Ӱдыр-влакын йодмыштлан
ваш мутым пуэн шога.
А ышкэжэ физкультур п а
шам еайэмдаш шоналтымашат укэ.
У Торйал еэлаштэ йатыр
рвэзэ, ӱдыр влак улыт, нунылан ны волэйбол, ны
физкультур площадкэ, ны
можат укэ. Кокорин гын,
„эрла, кумышто“ ышта.
Тыгай мутым йатыр пукшэн.
ВасилЕгйэв, Р-н

в

Укэ, Киргизов шойыштэш. Альэ мартэ Шальэ
йал еовэт кӧргыштӧ (Морко р-н) ик тунэмдымымат
учотышналмэогыл. А л у д
мо пӧрт вуйлатышэ комеомолэц Киргизов, шойаж дэнэ кийшэ тойамак кыньэлда.
Морко роножат, Киргизовын шойажлан ^ӱшанэн,
„молодэц“ лӱмым^пуэн. А
Райкомолжо
могай „лӱмым“ пуа гын?
П. Йыван.

ф
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— Киргизов йолташ паш ат кузэ кайа?—РОНО-ын
политпросвэт инструктыржо комсомолэц Йэмэлйанов
ӧыгыла.
— Н айать..,
— К угу йэҥ туныкты. маш?
— Найать...
— Кузэ тугэ ?,1
— Вот тугак, чыла тунэм
дымэ дэн шагал тунэмшым
учотыш налмэ. Нуным туныюаш шупышмо..,—ойла
Киргизов.

Ниможат ӱкэ

й

КИЙШЭ ТОИАМ КИНЬЭЛТА

КУГУ КУаНЫМАШ
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коклашкэ лэктын газэтжурнал-влаклан подпискым
пога. Кызыт 15 экз. „Рвэзэ
Коммунист“ газэтым ӱдырамаш-влак коклаштэ шарыш.
Лудмо порт пэлэн тӱрлӧ
кружок-Влак пашам еай
ыштат. Кызыт драмкружок
вий дэнэ епэктакыль ышташ йамдылалтмаш кайа.
Тушко еамырык ӱдрамашвлакымат шупышмо.
Комсомолэц Мочаловын
пашажым ужын, колхозниквлак куанэн коштыт.
А. Свинцов.

ий

о Комсомолэц М о ч а л о в
Йогор Пуйал лудмо пӧр
тым (Оршанкэ р-н) вуйлата. Тудо лудмо пӧрт па
шам образцово шындэн.
Лудмо залым почын. Кас
йэда колхозник-влак лудмо
залышкэ погэн, газэтым,
кнагам лудыт, шашкэ дэнэ >#модыт.
,
Ӱдырамаш
коклаштат
Мочалов пашам сай ышта.
Нуным погэн, сылнэ мутан
кнагам
лудэш, политик
нэргэн умылтара. Шагал
тунэмшэ дэн тунэмдымэ©лакым кнагалан туныкта.
Тылэч поена колхозник

сс

ПАШАМ ОБРАЗЦОВО ШЫНДЭН

„Эр—кэчэ“
колхозысо
(Роҥго р-н) тӱҥалтыш ком
сомол организацыштэ ик
комсомолэцат газэтым налмаш укэ. Комсомолэц-влак
озанлык политик ^компаньэ
эртарымаштэ нымогай пашамат огыт ыштэ. Полит
школ иканат лийын огыл.
Колхоз пэлэн улшо йошкар пуеак паша шулэн.
Газэт,
кнага-влак шала
кийэн йомэдат. Комсомол
организацэ йошкар пуеак
дэнэ ок вуйлатэ. КомсорГшат ала кӧ, иктат ок палэ. Йошкар-Ола тиаографиӓсэ ӱдыр-вяак газэтыштэ ВЛКСМ Обкомын
Роҥго райкомол. „Эр кэ* ӱдыр влак коклаштэ пашам ышгымэ нэргэн мэроприйатьыжым
чэ“ организацын п^ашажым лудыт.
Фото—Мих. Рыбаковын.
мОндэн. Ты ^рганизацыш
иктат м и й э н тошкалын
огыл.
„Э р-к э ч э“ тӱҥалтыш
2 октьабрыштэ »Пашазэ“ тӱҥалтыш комсомол
комсомол
организацылан организацэ (Роҥго р-н) ӱдыр-влак дЭнЭ конфэрэнцым
Роҥго райкомоллан кызы- эртарыш.
Конфэрэнцыш чылажЭ 39 ӱдарамаш ^влак погытак полшЫхМ п у м а ц .
нышт. Нунын коклаш тэ еамыры к ӰДырамаш-влак дЭнЭ
М. Васильйэв.
паш ам еайэмдымэ нэргэн ВЛКСМ Обкомын мэропри-

Ро

—Образцовый йошкр пуса- шыжат, пашажат лийын
кым „Кугу-Нур“ колхозэш огыл.
ышташ...—
Клубысо книшка-влакым
Тыгай пунчалмутым Мор- ала кушко нумал пытарэко райкомол шошымак лук* ныт.
то. Комсомолэц-влакат тидМолан райкомолын пунлан куанэн, А. Куша ко вым чалмутшо ок шукталт. Ойтидэ пашаш шогалтышт.
лаш логалэш, райкомолысо
Умбакыжэ паша ыш кай. йолташ-влак лукмо пунчалЛунчалмут
райкомолысо мутыштым огыт тэргэ. Тыпапкэ орашак йомо.
гай пунчалмут-влак шкаКлубыштыжо нимо шо- пыштэ шуко кийат. Лачак
тат укэ.
тэргэн
шогыдымо дэнэ,
Йаллаштэ пырдыж газэт „Кугу-Нур“ колхозысо йош
лукмаш , газэтым й ӱкы н; кар пусакын пашажэ унчылудмаш... Кӧ тидым йал- ли шуҥгалтын.
Фовэт кӧргыштӧ ужын? Уж-!
Э. Микал

ПОЛЫШЫМ
ПУМАН

И
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МЫЙЫН ШӰЖАРЭМ
Ӱмбакэт шовырэт чийалат,
Ӧрыш гай тӧрланэн шогалат,
Кидэшэт ош еумкат еакалтэт,
Вара лэктын школыш кайэт.

Тый улат тунэмаш талэ пэш,
Лӱмэтат кӱшнырак моло дэч.
Иэрэмэн годымат тый примэр,
Чын тыгай вэт лийман пиовьэр!..

Ш ӱэш эт галстукэт кылдэнат,
О ҥ мэлэт чэвэргэн ӧршын гай!
Куан дэн онча раш шэм шинчат,
А тӱеэн пэлэдэш—йӧршын май!*

Ават дэн еай кэлшэн тый илэт,
Кас йэда кнагам лудыктэт.
Аватшат тыйым пэш йӧрата,
Толмэкэт туп гычэт вӱчкалта.

Йошкар Ола район ком -1 рамаш отдэл вуйлатышэ
еомол организацэ ВЛКСМ | Басильйэва йолташын докобкомын еамырык Удыра ладшым лончылымо. Тыгак
маш-влак коклаштэ пашам шымакш, еорокан тазалыкеайэмдымэ нэргэн лукмо лан оеӓл улмышт нэргэн
мэроприйатьыжым шукташ умыЛтарымэ. Тылэч варапижын. Тидэ мэроприйа- жым епэктакыль, концэрт
тьым лончылымаш да вэр- да молат лийын.
Тыгак Мэдвэдэв йал солаеэ тӱҥалтыш комсомол
организацэ влаклан полыш вэтыштэ ӱдырамаш погыпумо шот дэнэ район рӱдӧ нымаш-влак лийэдэныт.
Нуно ышкэ ӱмбакышт
гыч 8 комсомолэцым колконкрэтнэ
обэзатьылствым
тымо.
налын
пашалан
пижыч.
Нуно вэрлаштэ еамырык
Тэвэ Ворошилов лӱм
ӱдырамаш коклаштэ пашам колхозышто 9 ӱдыр дэнэ,
еайэмдаш пижыныт.
„Путь Социализм*1 колхоМихайлов йалыштэ (тудо зышто 6 ӱдыр дэнэ ургаш,
йал еовэтак) ӱдырамаш по- пӱчкэдаш тунэммэ кружокгынымашым пэрвой эртары- влакым организатлымэ. Тимэ. Погынымашыш 125 еа- дэ кружокыш кэчэ йэда
мырык ӰДырамаш-влак по еамырык
Ӱ Д ы р а м а ш -в л а к
гынэныт. Нунын коклаштэ возалт шогат.
Н. Ваньуш.
ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт ӱды-

Сарина йолташ
муралта

Пошкырт рэспублик,
Мишкан район, Нэргэ Досэм аҥам куралэш,
Сай тунэм, шӱжарэм ончыкшат,
йалыеэ
комсомолка Щырчык йылым кычалэш.
Ит волтал еай чапэт нигунам?
У школ йӧратэн тый(ы)м вуча,
КУГУБАЙЭБА САРИ \ Йыл кычалшэ шырчык гайэ,
Уш вийэт лийжэ лыҥ еай, таза,
Мимэкэт туп гычэт ты вӱчка.
НА йолтал* кызытсэ Шӱмэм тыйым кычалэш.
Сэрыш дэн изат дэч еай еалам!
Тый улат ончыл йэҥ—школлан
5.
илышлан куанэн, тыВ. Роншин.
<5ай ойэт кэч куштат кӱлэшан.
Писмам еэрэм ош кагазэш.
гэ муралтэн.
Пыштэн колтэм канвэртэш,
1.
Писма кӧргӧш мийэм ыльэ,
Ом шыҥэ дыр канвэртэш.
Эй, досэйэм кушто улат,
6.
Пуэм ыльэ кидэмым.
—Школыш чыланат кош- Чоҥэшталмэ йэроплан дэн Мишкан йалынмучаштыжэ,
Мэмнан окымо школна.
таш, прогулым йӧршэш пы- Колтэм ыльэ еаламым.
Эй йолташэм ушэш возэш
тараш;
/ 2.
— Политшколышко иктэ . Лэнин патрэтым налдэна, Ожно пырльа коштмына.
7.
— Молан мэмнам огыт шокшокочкыш пукшымаш- коддэ кошташ;
I Порсын тӱ р д эн йырлэна. Арым коса еаскажэ,
пукшо?,—манын тунэмшэ- кэ ыш пурто.
Тэвэ тыгай паша дэнэ (Корныш луктын
Куралдэ кодшо аҥаштэ.
влак Арын кыдалаш школ
У-Торйал
пэдтэхникумышкодымыжлан Могай йамлэ, могай ракат,
Тимофэйэв
тый
кузэ
шо(Морко р-н) дирэктыр Тито тунэмшэ-влак курс-влак Тау ыштэн илэнз.
Ышкэнан шочмо элыштэ.
мофэйэв дэчын эрэ йычат. нэт, тэ н й й пурышо тунэм коклаштэ социалист еорэвшэ-влаклан шокшо кочкы3.
8. 1
нованьэ
договорым
ыштышт
— Альэ тэ шощко коч- шым пукшыман огыл мо?
Мэмнан урэм кумда урэм, Арамашкэ пурэн кайшым,
Кызыт договорым илыкышым кочкаш пашам ыш- Альэ тунэммын качэетьыКичкымэ имньэм дэнэ.
шыш пурташ пижмэ. Чыла Авто коштэш корно дэн.
тэн огыдал—манын дирэк- жым волтынэт?
;;Д тунэмшэ-влак
политшко* Эй, йолташэм ит ойгыро,
Моло еэршаш мурэм укэ,
тыр Тимофэйэв тэний пуКылым
кучэна
еэрыш
дэн.
Эсэн лийза тидын дэнэ.
лыш
коштыт
Чэмэков
Вас
г
Иван.
рышо тунэмшэ в л а к ы м

,АЛЬЭ ПАШАМ
ыштэн огыдал!“

САЙ ТУНЗМАШ

8 октьабр 1935 ий, №73’(193)

Рвэзэ Комунист

Лӱддымӧ, куатлэ
бойэц

ПУМО МУТНАМ
шуктэна

Одноколэйкэ
корно ышты<
мэ годым Ни
колай
угыч
Мэ, Морко пэдтэхникучэрлана, тумышто
тунэмшэ-влак „Рвэдым нэлэ тиф
орландара. ' зэ комунист” газэтын Йувашэш, йатыр
Йолташыжэ билэйжэ
•влак тудым обэзатьылствым нална.
к о л ы ш ылан
Тидэ обэзатьылствэ гыч
шотлат. Но
тэвэ
мо шукталтын:
укэ, тудо илы
нэжэ! Тыгэса
— Кажнэ тунэмшын пӱ
йын и л а ш шотко,
порошок, гаӱргӧ
да шуко, пэш шовыч, шовын уло.
шуко пашам
— Илымэ пӧртым тӱрлӧ
ы ш т а ш кӱлозунг,
плакат-влак дэнэ
лэш! Т у д о
тӧрлана. Ком сылнэштарымэ.
с о м о л ту•— Чыла тунэмшын мадым пагалылымэ
вургэм дэн койко
мэ вэрыш—
мэмнан рэспубликын чэк- арун кучалтэш. Кнага опшым оролаш колта.
ташлан ситышын тумбычЭн шучко участкыш ком кым налмэ.
сомол ышкэ талэ бойэцшым
колта. Тудо райкомол сэк- ! — Кажнэ эрдэнэ малэн
рэтарлан, окружном члэн- кыньэлмэк физкультур залан
пашам ышта. 1924 рьадкым ыштэна.
ийыштэ Островский Нико
— „Рвэзэ комунйст“ лӱлай большэвик партийыш
мэш
почмо йошкар пусак*
пурэн.
Тэвэ Николайын илы- на пашам сай ышта.
шыштэ эн нэлэ ий тӱҥаТушко пионьэр, комсо
лэш. Тудо чэрлана. Нэлэ мол эц да моло тунэмшэшучко чэр эн ончыч ту- влак погынэн тӱрлӧ кнадын йолжым, кидшым, ва гам лудыт, радиом колыш*
ра шинчажым
шупшын тыт, шахмат, шашкэ дэнэ
налэш. Пич пычкэмыш тудым авалтэн. Но большэви- модыт.
кын шокшо шӱмясӧ нигуКажнэ комсомолэц дэн
намат кырмым ок чарнэ. моло тунэмшэ влакын кыТудо тоштыжо сэмынак со дыштышт „Рвэзэкомунист“
циализм ыштымаштэ дол- дэн „Молодой Ленинец“,
шынэжэ. Тудо социализм
Политик шинчымашнам
вэрч кучэдалаш вэс ӱзгакыртмэн пижын
рым кыдэшыжэ куча—1928 нӧлташ
ийыштэ сылнэ мут дэнэ улына. Кажнэ арньа вуйэш
граждан сар жап гыч „Как политшколыш
коштына.
закалялась сталь“ романым
Тӱшкан
погывэн
В. И. Лэвозаш тӱҥалэш.
Кызыт Островский кокы нинын III-шо Пӱтынь Ро
мышо романым—„Рождэн- сийысэ Рвэзэ-влак Комуные бурей“ кнагам воза.
нист Ушэмын СЙЭЗДЫШТы
1 ш э о к т ь а б р ы ш т э (1935жэ ойлымыжым лончылэна.
ий) ССР Ушэм ЦИК Островскийым Лэнин ордэн Тудын мутшым тунэммаштэ шуктэн шогэна.
дэнэ наградитлэн.
ж
Лӱддымӧ, талэ бойэцым,
Нинэ пашам шуктымаш-.
кучэдалмашэш кушшо про* тэ комсомолэц-влак поснак
лэтар мурызым Совэт Ушэ- примэрым ончыктэн шогат.
мысэ чумыр рвэзэ-влак саГ1. Николаёэв.
ламлаТ.
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Абиссиний границыш.чумырымо Итальан войска
влак 2 октьабрыштэ сарым
формальнэ увэртарыдэ наступатлаш тӱҥалыныт. Эрвэл Африкыштэ пушковлак мӱгыраш тӱҥалыныт.
Итальан импэриализм абисиний калык ваштарэш сарым тӱҥалын. Тӱҥалтыш
гычак сар кумдан шарлэн.
Абиссинийын границэ воктэнсэ олалашкэ лӱлдыныт.
Кок могырымат лийшэ пэрвой жэртьэ влак нэргэн
увэрым тэлэграф кондэн
шуктэн. Чыла эллаштат калык лӱдмашкэ вэрэштын.
Эрвэл Африкыштэ тӱҥалшэ сар, Йапонийын Ман*
чжурийым налмыж дэч ва
ра лийшэ пэш кугу еобытьэ Тудо импэриализм лагэрыштэ ваш пурэдылмаш
мыньар пӱсэмым, у, адакат
утларак вӱр йоктарыман,
адакат кугу эҥгэк кондышан тӱньамбал импэриа
лист сарын шучкылыкшо
могай кугу лиймым ончыкта.
Мо вэрч Эрвэл Африкыштэ сар тӱҥалын? Вэс эл
капитал дэч пэлэ зависим
элым чылтак итальан колонийыш савырышаш вэрч.
Тидэ лийшэ чыла паша
вэрч титакым Итальан официальнэ увэр-влак абиссин
правитьылствэ ӱмбак пыштат. Тидэ титак тыштэ:
Абисиний Итальан импэриализм кидыш поро кумыл дэнэ ынэж вэрэшт да
ышкэнжым фашизмын колониальнэ пиктэжышкыжэ
поро кумыл дэнэ ынэж чыкэ.
Абиссиний вийдымэ, почэш кодшо эл. Сандэнэ
Итальанч импэриализм тудын ваштарэш сарым ышташ лийын.
Но вийдымэ Абйссиний
эн вийан импэриалист кугыжаныга-влакын ӱчашымэ
узгар лийын шога.
Итальан фашизм, очыни,
тыгэ шона: тудын сэҥымашыжэ кучэн кэртдымэ лийэш гын, Абиссинийсэ сарым чӱмыр Йэвропысо са
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Писэ имньэ ӱмбак шинчын, Николай эн ончыч
Котовскийын конный корпусыштыжо, вара Польский
фронтышто
Будьоныйын
армийыштыжэ
кудалыштын. 1919 ийыштэ 15 ийаш
рвэзэ комсомолыш пурэн.
Тудлан йӧсӧ улмаш ранитлалтмэкэ йолташыштвлакым кодэн лазарэтыштэ
кийаш. Тудо тӧрланымэкыжэ адак угыч кучэдалмашын талэ вэрышкыжэ ка
йаш толашэн. Лач тушманвлакым шалатэн пытарымэкэ гына Островский мӧҥ-

Капиталист эллагитэ

пӧрты-

з

Рэвольуцын вийжэ Шэпэтовкышкат шуын. Кузэ
ышкэ вэрыштэ шинчаш?
Николай ончылан рэвольуцион романтикын Гарибальд дэн Оводын образышт шогалын.

гэш

ЛЫН.Х /'

И

Шэпэтовка
йал. Ужар сад,
Пайарын пӧрт
шӧ дэкэ кайшэ корно ?воктэн изи гына
порт шинча.
Тидэ пӧртэш
1904 ■ийыштэ
О с т р о вский
Николай шочын.Тудо ышкэ а ч а ж ы м
ужынат огыл.
Николайын
изажэ дэнава
жэ п а ш а ш
кайэныт. Тудо урэмэш, йо
ча*влак дэнэ
пырльа
кодын.
Илыш дэнэ
кэлшыдымаш
чэркан школэш тӱҥалын.
Николайлан рвэзэ-влакым
аҥыртармэ заньатьэ кэл
шэн огыл. Тудо шукырак
шинчаш толашэн. Закон
туныктышылан тӱрлӧ ӧрык
тарышэ вопросым пуэдэн.
Николайым тидэ пашажлан
ш колгыч луктын колтэныт.
Йочалан нэлэ жап ш уы н.
Тудлан станцийсэ буфэ
тыштэ чыла йэҥым колыш*
таш логалын.Тидым лӱДДЫмӧ рвэзэ чытэн огы л. Ни
колай шуко кана йанлыкла, шучко акым ышканжэ
налын. Тидэ жапыштэ пэрвой кана книшкам лудаш
тӱҥалын. Г а р и б а л ь д и ,
Овод—тудын йӧратымэ гэрой-влакшэ ыльыч. Тидэ
книшкалаштэ тудо илы ш
корныжым ужын.

„РВЭЗЭ КОМУНИСГ-ын
ЙУБИЛЭЙЖЭ ВАШЭШ
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Увэртымаш
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Тачэ, 8 -шэ октьабрыштэ
Чодра
Тэхник институт
пӧртэш (актовый зал) Йош
кар-Ола кӧргысӧ комсомол
погынымаш лийэш. '
Погынымаш 6 шагатлан
кастэнэ тӱҥалэш.
Ончышаш паша:
Йошкар Ола организацысэ „комсомол оганлыкын“
могай улмыжо.
Чыла комсомолэц-влаклан
жапыштыжэ погыныман.
ВЛКСМ Горком Сӧкрэтар—ВАКУЛЭНКО.

Г О РЬ К И Й о л а н с о в э т п л о ш а д к ы ж э

ЛЫЧАГИНЫН фотожо.

рыш савырымэ дэнэ утларак лӱдыкта гын, тудо ышкэ шонымашкыжэ ӱшанэнак шуэш. Тудо тыгэ шо
на: Англий дэн Франций
коклаштэ кэлшыдымаш, ожнысо сойузник-влак коклаштэ паша пӱсэммэ годым
фашист Гэрманийын тарванымыж дэч лӱдмаш Итальан
колониальнэ
импэрийым
Абиссиний шотэш Красный
тэҥыз дэн Адэн залив вэлышкыла шарашлан кугу
кугыжаныш - влак кӧнат.
Итальан импэриализм тӱньам, эн ончычак колонийым угыч пайлышаш вэрч
кучэдалмашкэ пурэн.
Итальан импэриализм дэн
Ӱчашышэ-влак, тудын дэнэ
вашак оружий гыч лӱлтмаш
ынжэ лий манын,
Италий ын колониальнэ шужымашыжым абисин мландын ужашыж дэнэ тэмаш
йамдэ улыт, но абиссин
калыкым пызырашлан пое
на праважымак ынэшт пу.
Абиссинийын
прэ детавитьылжэ жэнэвыштэ нинэ
прэдложэньэ - влак кокла
ГЫЧ ^шукыж дэнэ кӧнэн
гынат, паша ок вашталт,
вэт тунам Абиссиний еаҥгашкыжэ зарӓдитлымэ рэвольвэр виктымэ да вэлэ*
ойлыдэ кэртын огыл.

Оар вийан иайа
БЭРЛйН, 5. Абиссинысэ
еар нэргэн толпю пытартыш увэр-влак абиссинэцвлакын пэҥгыдын шогымышт нэргэн ойлат. Гэрман информацион бӱрон
корэспондэнтшэ ; А д д и с *
Абэба гыч тыгэ увэртарэн:
Итальанэц-влакын наетуплэньышт нимыньарат лушкэн огыл. Корӧспондэнтын
ойжо почэш, Адуа дэн Акеум кокла кундэмысэ кучэдалмашэш абиссин могырым 600 гыч юоо йэҥ
мартэ колэн, Итальан могырамат тынарыракак йоммылан А д д и е-Абэбыштэ
шотлат. '
„Фэлькишэр Бэобахтэрын“ лӱмкоржо Аддие-Абэба гыч кучэдалмаштэ абиееинэц-влакын йӧнышт нэр
гэн раш ӱвэртара: тэҥгэчэ
Агам провинцыштэ кучэдалмэ годым ончык пурышо Итальан часть•влак ваштарэш абисеинэц влак торэшланэн огытыл, ончыко
колтэн, нуно ш э ҥ г э ч л а
кэржалтыныт. Итальанэцвлак лӱдмышт дэнэ чакнэныт, шуко плэный дэн оружийым к о д э н ы4т.
ПАРИЖ, 5. Аксум Адуа
кутлаштэ Итальанэц дэн
абиссинэц влак коклаеэ кучэдалмаштэЙтальанэц-влак
могырым пэхот, артилэрий,
танк дэн авиацэ кучэдалэш. птальан самольот-влак:
лишылрайонлашкэ чарныдэ бомбым кышкат.
Отв. р эд а к ты р -!Ш ^ ^
М. В. Васильйэв.
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