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КОМСОМОЛЬСКИЙ ОРГАНИЗАЦИИШАМЫЧЫМ КУШТАШ ДА
ПЕҤГЫДЕМЛАШ
ыштымашым
еамотеклан
кудалтеныт. Несоюзныя молодежым активне-массовый
пашаш, тӱрлӧ кружоклаш*
ке шупшын шоген огытыл.

Сернурский избирательный округ

и.

МАРИЯ МИРОНОВНА ПОПОВА
мыйын
И. ПОПОВАН ЕКОГРИФИИЖЕ ГЫЧ

Мария Мироновна Попо
ва йолташ
1915 ийыште
Марий АССР Косолоп ра
йон, Косолоп еелаш, ик
мардан илыше крееаньык
ешеш шочын.
Попова йолташ 7 ийаш
лиймекше 1922 ийыште тӱҥалтыш школыш тунемаш
пурен. Но тудо школышко
ик телым гына коштын
кертын. Тазалыкше начар

маш колта да тиде курсым
И ЗБ И Р А Т Е Л Е М тудо успешно тунем пыта111 А М Ы Ч Л А Н
ра. 1936 ийыште тудотракторист-шамычын квэлифиЙолташ-шамыч, мланем
кацииыштым повышатлыме тыгай кугу довериЙымышкурсышто тунемеш.
тымыланда мый тланда ку*»
Попова йолташ комсо гу таум калаеем. Мыйым
молка. Тудо керек могай РСФСР Верховный Совет
пашаштат комсомолка ул- д е п у т а т ы ш кандидатлан
мыжым ок мондо, комсо выдвигатлыше чыла пашамолка лӱмжым чеетне ну- зе, колхозник да елужышомалаш тырша. Тудо 1936 шамычлаи мый кугу таум
ийыее еезонышто шке еме- ыштем.
ныштыже 531 гектарым куКалыкын доверийже млдралын. 1937 ийыште 602,5 нем чыла дечат шерг е. Могектарым куральш да тудо лан мыйым, простой кр§891,55 трудодеььым ыштен етьянкым, а кызыт тракто
налын. МТС дирекций Ма ристкам, ВЛКСМ членым
рия Мироновнам эн еай мемнан Российский феде
етахановкалан шотлен, ту- раций влаетьын
высший
дым механизаций школыш органышкыже
выдвигатбригадир-шамыч курсышко лат? Тиде вопрослан ваштунемаш колтен.
мут икте гына: мемнан ком
Мемнан республикыште мунистический п а р т и й ,
Попова йолташ ӱхграмаш- мемнан йӧратыме да пагашамыч кокла гыч ик пер лыме Сталин йолташ айде*
вой трактористка-тысячни- мым аклат, тудын верч ача
цалан
шотлалтеш.
1937 еемын тыршат, кушкашлан,
ийыште Косолоп МТС-ыш- пашам чеетне ышташлан
те первой тудо шке с ме чыла йӧным ыштен шогат.
ны штыже нормо темымаСталинский Конституци1Йым 10 гектар марте да йын 126-шо етатьяштыже
утларакышкат шуктен. Ту- шӧртньӧ буква дене возал*
улмылан кӧра тудлан ум- до реепубликыее . етахано- тын: СССР-ыште озанлык,
бакыже тунемаш верештын вец-шамычын кок еовеща- государственне, культурно
огыл. Туге гынат* Мария ньыштат участвоватлен. Па ден общественно - политиМироновна тунемаш шо- шам отличне ыштымыжлан, | чеекий илышын чыла обнымыжым кудалтен огыл, кӱкшӧ производительность- 'ластьыштыжат ӱдрамашлан
1931 ийыштэ Мария Миро- ым ончыктен
шогымыж- пОр'ец дене тӧрак , права
новнан ешыже Косолоп ее- лан МТС ден Марий АССР пуалтеш. Ик капиталисти
лаее „Просвет“ колхозыш Исполком ик кана огыл ческий элыштат ӱдрамашпурен. Тудын чумыр ешы- шергакан подаркедене пре- лан тыгай права пуалтын
же колхоз паеушто чеетне мироватлен.
огыл. Социализмын ееҥыпашам ышташ тӱҥалын.
Косолоп ден
Шернур ме элыште гына, ССР Уше1933 ийыште
Косолоп МТС пашазе да служышо- мыее чыла калык-шамычын
еелаш Машино-тракт орный шамыч,
Косолоп
район путырак кугу дружбышт
станций
организоватлал- „Просвет“ колхозын кол- да с^лоченностьышт пе*
тын. Колхоз-шамычын аҥа хозникше ден колхозница- ледме элыште гына ӱдра*
йыраҥдыме кумда паеуш- же-шамыч Попова йолта- маш-шамыч государствым
тышт вуре имне - шамыч шым Сернурский избира управлятлыме органыш еаймӱгыраш тӱҥалыныт. Гиде тельный округыштоРСФСР лалтыт. Мемнан элыште
Мария
Мироновнам чот Верховный Совет депута- гына влаетьын высший оринтересоватлен. Тракторым тыш кандидатлан выдви- ганлашкыже калык гыч*—
пашазе ден крестьян гыч,
викт-арен мошташ тунемаш гатленыт.
интеллигенцийын эн еай
—теве тудын заветне шо
РСФСР Верховный Сопредставительже-ш
амыч
нымашыже лийын.
ветыш еайлашлан Сернур- гыч ончыл ен'-шамыч еайТиде
шонымаш вашке ский Окружной избиратель- лалтыт.
шукталтеш. 1934 ийыште ный комиссий Мария МиШерге йолташ - шамыч,
„Просвет“ колхоз
шкен- роновна Попова йолтащым мый тендам ӱшандарем:
жын ик сай/Колхозницажым- РСФСР Верховный Совет тендан доверийдам оправударницажым—Мария Ми депутатыш Сернурскнй из датлашлан мый уло вием
округышто пыштем.
роновнам Косолоп МТС бирательный
Мемнан со
пелен почылтшо тракто баллотироватлалташлан ре- циалистический р о д и н а
рист-шамыч курсӹш туне- гистрироватлев.
верч, большевик
партий
верч, Маркс Энгельс-Ленин
пашан великий продолжательже, социалистический
сепымаш-шамычын вдохноОРГАНИЗАЦИЙ ПОЧЫЛТО
вительже, друг да учитель
гениальный
Сталин верч
„Карл-Маркс" колхозысо хозышто первичный комсо
шке
илышем
мый пуем.
мольский
организацийым
молодеж-шамыч коклаште
Вийан лийже мемнан со
6
комсомолец
да
ик
канди
(Оршанке район) политик
циалистический родина!
дат дене почмо.
тунеммашым еай организоВийан лийже Сталинский
Но
ВЛКСМ
Оршанке
ватлыме дене колхозный
Конституций!
райком тиде еамырык оргаВийан лийышт ВКП(б)
молодежын
комсомолыш низацийлан полышым пеш
да тудын вождьшо Сталин!
пураш кугу желаньыжелие. шагал пуа.
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Комсомольский органи
заций - шамычын коренной
национальность
ӱдрамаш
кокла гыч кушмашышт чытыдыме начар.
Райкомол тыгак Обкомол
с.екрет арь-шамыч Рябчиков
ден Кондратьевйолташмыт
ӱдрамӓш молодежым комсомолыш Иуртымо вопрос
дене кӱлеш еемын заниматлен огытыл.
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Адак южо комсомоль
ский организаций - шамыч
ВЛКСМ радамым куштымашке еерезио огыт отноеитле. Комсомол массовый
организаций манын комеомолыш еай шинчыде, кӧверештын пуртылыт. Кадам
пеле кыдалаш школ пеленее первичный организаций
(Пектубай район) еудитлыме, разложивший элементым Тетериным комсомо
льцы пуртен. .
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Поена районлаште тиде
марте бюрократический во
локите пытарме огыл. Юрин
райкомолышто
3 тылзе
жап 82 йодмаш, Пектубай
райкомолышто 58 йодмаш
ончыде кият. Тидын дене
Винокуров
ден Потапов
йолташмыт комсомольский
организацийын кушмашыжым исскуственне кучен
шогат.

И

Избирательный кампа
ний жапыште ончыл молодеж шӱдӧ дене активнын
общественный п а ш а ш к е
ушненыт. Ятырже чапле
агитатор, пропагандист-ша
мыч улыт. Массе коклаште
кугу авторитетым налыныт.
Нунын коклаште шукыжо
ВЛКСМ радамыш пурен,
комсомол дене пырля об
щественный илышыште эше
активне участвоватлаш желатла.
Звенига район комсом о л ь с к и й организаций
РСФСР да МАССР Вер
ховный Советыш сайлаш
йамдылалтмаште шке радамжым 164 ончыл, по
литический грамотный молодежлаа ешарен. Косолоп район комсомольский
организацийат эре кушкын
толеш. Ик тылзе жапыште
11 комсомольский организацийым организоватлыме.
Но поена райкомол - ша
мыч
массе деч кӱрылтмыштлан пеш эркын кушкыт.
Оршанке ВЛКСМ рай
ком
май т ы л з ы ш т е
ВЛКСМ радамыш улыжат
12 еҥым гына пуртен. Тыгак чытыдыме эркын У
Тор‘ял ден Пектубай да
Йошкар-Ола райкомол-шамыч кушкыт. Пектубай районышто 22 колхозный, 7
учрежденский да 5 пеле кыдалаш школ пеленее комсо
мольский организаций-ша
мыч йӧршын кушкын огытыл. У Тор‘ял район кӧргыштӧ улшо 48 первичный
организаций гыч . 15 пер
вичный организацийже 1938
ийыште ик еҥланат кушкын огытыл. Йошкар-Ола
райкомоллат май тылзыш
те ВЛКСМ радамыш улыжат 24 еҥым веле приниматлен.
Тиде Оршанке райкомол
секретарь Иванов, У Тор4ял—Чегаев, Пектубей—По
тапов да Йошкар-Ола рай
комол секретарь Желонкин йолташмытын нееоюзный молодеж деч кӱрылтын, тошто, нимолан йӧрдымӧ метод дене паша ыштымыштым ончыкта. Нуно
молодеж Коклаште массо
во -воспитательный паша

РСФСР верховный совет делутаты ш кан д и д ат
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Чила элласе пролетар-шамыч, ушныза1
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1938 ий

Комсомольский органи
заций - ш а м ы ч ы н задачышт—избирательный кам
паний годым молодежын
кушшо активностьшым пеҥI ыдемдаш. Ончӹл молодежым В Л К С М радамыш
шугШын шогаш. Участкы*
Лйште агитатционно - мас
совый паша колтымашым
комсомольский
организа
ций ын кушмашыж дене кылдаш.
Кажне райкомоллан чыла комсомольский органи*
задий-шамычым ВЛКСМ ЦК
V* пленумын да ВЛКСМ
Обком 111 пленумын решеньыштым шукташ мобилизоватлаш.

Чехословацкий .республик президент З д . Бенешын
М. И. Калинин йолташлан телегракмыже

комсомольскии

Чехословацкий республик благодаритлем да уло шӱпрезидент г. Эд. Бевешын мем дене Тыланда пашашшочмыжлан 54 ий темме тыда Тендан калык-шамы^шотышто СССРВерховный чын благашт да пеледалтСоветПрезидиум предееда- мыштлан чыла тӱрлӧ уепетель М. И. Калинин йолта-! хым желатлем. Мый пийашын еаламлымыжлан ваш -'лан улам, Чехословацкий
мутым пуен г. Эд. Бенеш республик Тендан гоеударМ. И. Калинин йолташлан етве дене международный
тыгай телеграммым кол- тыныслыкым обвспечиваттен:
! лымаште тичмашын друяТендан сердечный позд- жественне еотрудничатлен
Кызыте „Карл-Маркс“ колрявлеаьыда верч искренне кертеш,—■Эд. Бенеш*,
Ло

А, С, Тетерин.

М. М. Попове.

Рвезе Коммунист
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МАССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТЫШ КАНДИДАТ-ШАМЫЧ
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Кожлаерский
Верх - Ушнурский
Лопатинский
Ново - Тор*яльский
избирательный
округ
Аринский
избирательный округ избирательный округ
заводской
избирательный
округ
избирательный округ
Екатерина Никитична

СИНИННИНА

Дарья И«ансвна
ИВАНСВА
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Синичкина йолташ 1914
Мария Андреевна Кугу
'! Николай Петрович Р яб
ийыште шочын. 1922 ийышМарий АССР Верховный
Октябрь
дене
икийаш.
Тучиков 1908 ийыште Роҥго
теЕкатерина Никитична ял Совет депутатыш кандидат
до
1917
ийыште
(Тор'ял
район, Кужмарий ял совет,
школыш тунемаш
пура.
Ш ӱдӧсола
ялеш, йорло район) Н ем даялсовет Аба- Но мӧҥгыштӧ пашьм ыш- Дарья Ивановна Иванова
Морко район, Кинерский
лыж
ялеш
шочын.
кресаньык ешеш шочын.
тен кертше еҥ шагаллан ял совет, Шӱргӧил ялеш
Афанасьева
й
о
л
т
а
ш
ы
н
1922
ийыште тудо тӱҥаллийын кок ий гыч тудлан ик марда крееавьык ешеш
тыш школым тунем пыта- илышыже куштылгак ли- туьеммашым кодаш пер- 1918 ийыште шочын. Шӱррен. Материяльный условий йын огыл, 4 ийашыже го- на.
гӧял тӱҥалтыш школышто
начарлиймылан умбаке ту дымак—1921 ийыште ачатунем лекмек кок ий Арын
же
колен,
а
19^.9
ийыште
1931
ий
гыч
Синичкина
немаш каен кертын огыл
НСШ-ыште тунемеш. 1933
1927 ий мартен ялыште ял аважымат то ен. Тидлеч йолташын илышыже кугун ийыште Дарья Ивановнан
вара
тудо
шке
чӱчӱжӧ
де
вашталтеш. Тиде ийыште
озанлык пашам ыштен илен.
нунын ялеш „Пайгатнур“ а"аж дев аваже колхозыш
1927
ийыште Рябчиковран илаш кодеш.
лӱман колхоз организоват- пурат. Колхозыш пурымейолташ комсомолыш пурен.
Тунемаш 1928 ийыште
как Иванова йолташ пашам
Комсомольский
организа- гына тӱҥалын, Т а т а р ^ ҥ э р лалтеш. П ерю й ийыштак ударный ышташ тӱҥалеш,
ачаже
ден
ц и й ы м пеҥгыдемдымаш тӱн алтыш школым тудо колхозыш ю
лӱмым колхозник ден колхозницаРябчиков йолташ уло вий- 1932 ийыште тунем лек- ӱдыржӧ ударник
шамыч коклаште пример
же дене пижын. Садлан ту- теш Материяльне условий налыт. Кодшо ийыште кӱк- ный пашаж дене авторитедым ВЛКСМ ячейке сек- уке^ан кӧра тудо умбакы- шӧ урожай верч кучедалме тым налеш. Пашам чест
ретарьлан сайлат.
жым тунем ок керт, адак звенаште пашьмыштымаш ный, кумыл пыштен, еерйозП29-30 ийыште Рябчиков мӧҥгыштыжак пашам ыш- кыже стахановский мето ныныштыше 18 ийаш удар
агроминимумым
йолташ Оршанке район, та. Колхоз
организоват- ды м да
моштымыж дене ницам „Палантай“ колхоз
Кужмарий ял совет пред- лалтм^к ИЗО ийыште Ма пуртен
правлене Моркыш тракто
еедательлан пашам ышта. рия Андреевва -чӱчӱжӧ де- Синичкина йолташын зве- рист-шамыч курсыш колта.
1931
ийыште ВКП(б) кан-не пырля колхозыш пура. наже ик га участке гыч
7,65 центнер кыне вӧшмым
1937
ийыште 19 ияш еадидатыш п у р е н , а 1932
да
6,84
центнер
мушым
намырык
ӱдыр
трактор дене
1933
ийыште
Афанасьева
ийыште ВКП(б)-н действи
лын.
Тиде
ийыште
тудо
к
у
р
а
л
а
ш
тӱҥалеш,
йолташ
комсомолыш
путельный членышкыжеперерен. Ленинский комсомо- 322 трудоденьым ыштен Эртышеийӹште пашам приводитлалтын.
лын ик активный членже налеш. Тидлан 91,5 пуд кин- мерне, дисциплинированве
Йӧшкар Армийыште лий- улмылан кӧра У '- Тор'ял дым да 100 теҥге океам ыштыше, пӓша нормым эрмыж годым воинский дие- райкомол Афанасьева ,йол- налеш.
тарен темыше, ончыл трак
циплиным аккуратне да точ ташым 1936 ийыште трак
тористка Дарья Ивановнам
Тений шошо
ага ку- Морко райисполком ценный
но шуктымыжлан, общеет- торный курсыш тунемаш
венне
пашаште активне колта. 1937 ий апрельыш- ралмаште паша нормым подарке дене премироватла.
участвоватлымыжлан ряб те курсым пытара да трак- 120 процент, нур куклы- Тыгак МТС гычат ^премичиков йолташ шуко кана тористлан паша ышташтӱ- маште 200 процент, тӱред- йым налеш.
маште 250 процент темен
премироватлалтын.
ҥалеш.
1937
ийыште Синичкина Тенийат Иванова йолташ
1936 ийыште Рябчиков
членыш
пура. социалистический п а е у н
Афанасьева йолташ У- ВЛКСМ
йолташ Марий ял озанлык
ударницаже улмыжым паКоммунистический школым Тор'ял МТС-ын ик &н еай ВЛКСМ комитетын пору- шаж дене ончыктен шога.
тунем пытарен. Тиде шко- трактористкаже лиеш. 1937 ченьыжым жапыште шук- Трактор дене куралмаште
ыштыме тен шога. Тиде ийыштак
лышто тунемыж голым ком- ийыште тудын
паша нормым эре эртарен
переходящий тудо физкультур кружо- тема. Иванова йолташ 1936
сомолланкомсомольский ко- бригадыже
митетын бюро членжылан, йошкар знамым налын. Афа* кын да осоавиахим органи ийыште Ленинский комсо
йолташ арамак заций еоветыш членлан
профком председательлан, наеьева
мол члевыш /пурен. Ӱдыра варажым партком сек огыл знатный лӱмым на еайлалтеш. Тыштат пашам шамыч коклаште тудо ан
ретарьлан пашам ыштыш. лын. 1937 ийыште тудо 401) пеш активнын ыштен шо- еай комсомолка.
Ивано
Школым тунем пытармек гектарым куралын, кечаш га.
ва йолташ активне ком
ВКП(б) Маробкомын инет- нормым 140—150 процент
Марий калыкын ик эн сомолка лийын шоген, шке
рукторжылан пашам ыштен. темен шоген. Тыге тудо еай ӱдыржӧ Екатерина Си колхозысо, тугак молоколыштен ничкина йолташым Морко хозыео колхозник ден кол*
1937 ий июнь тылзын те 540 трудоденьым
ВЛКСМ Обкомын пленум- налын. 305 килограмм го- район „Мастар“, „Мизинер“, хозни ца-шамыч
коклаште
жо Рябчиков
йолташым рючийым экоьомитлен.
„М астарВии“ да „ПаЙ1 ат- вугу авторитет дене пайАфанасьева йолташ шкен- нур“, колхозласе колхоз далана. Чыла годымат па
ВЛКСМ Обком секретарь
пашам шуктышылин, а XIV жын чеетне пашаже дене ник шамыч Марий АССР шам примерне, чеетне, куОбласть комсомол конфе калык деч ӱшаным налын. Верховный Совет депута- мыл пуен ыштыше еамыренций ВЛКСМ Обкомын М Ю -ш те ыштыше пӱтынь гыш кандидатланвыдвигат- рык ӱдыр, комсомолка Ма
п е р в о й еекретарьжылан коллектив Афанасьева йол леныт.
рий АССР Верховный Соташым Марии АССР Вер
еайлыш.
Кожлаерский 57 № ок ветыш депутатлан достой
Рябчиков йолташ ВКП(б) ховнный Совет депуиатыш
ный кандидат.
выдвигатлен ружной избирательный ко
Маробком пленум да бюро кандидатлан
Аринский окружной из
да Ново - Тор‘яльский Ок миссий Екатерина Никитич
член.
бирательный
комиссийже
Верх - Ушнурский 23 № ружной 26 № избиратель на Синичкина йолташым
Окружной избирательный ный комиссий Афанасьева Марий АССР Верховный Дарья Ивановна Иванова
Марий АССР
комиссийже Ряб иков йол- йолташым Марий АССР Советыш депутатлан бал- йолташым
Верховный
Совет
депута
ташым МАССР Верховный Верховный Совет депуталотироватлалташ
регистриты
ш
кандидатлан
регистритыш
кандидатлан
регистриСовет депутатыш канаидатроватлен.
роватлен.
роватлен.
лан регистрироватлеи.

з

Александр Иванович Карачаров 1893 ийыште Ни
жегородский губерний, тудо уездак Ютино ял йорло
кресаньык ешеш шочын.
Кандаш ияшыж годым Сиухи селасе церковно-приходской школыш тунемаш
каен, вара кок ий кӱтычылан коштын. 1909 ий гыч
1911 ий марте утилсырье
погышо дене чернорабочийлан пашам ышта.
1912 ий гыч Петербур*
гышто »Саналли“ чойын
левыктыме заводышто ончыч чернорабочийлан, а ва
ра литейщиклан ы ш т е н .
Февральский революций
деч вара офицерствым разоружитлымаште
активне
участийым
приниматлен.
1917 иЙ 1*ше ноябрьыште
Карачаров йолташ ВКП(о)
членыш пурен.
1919-20 ийыште Нижего
родский уезд, Сибирский
волостьышто в о л о с т н о й
военный комиссарлан, 192021 ийлаште
Лысковский
уездыште дезертирство да
варарак трудовой дезертир
ство ваштареш кучедалме
комиссийыште председательын
заместительжылан
ыштен.
1923
ий гыч чарныде
ВЧКЮГПУ-УНКВД органлаште ышта. 1934 ий гыч
Марий АССР УНКВД на
чальник, а кызыт Марий
АССР Внутренный Калык
Комиссар.
СССР ЦИК-ын решенийже почеш правительствын
пеш важне
заданийжым
образцово да самоотвер
жение шуктымыжлан А. И.
Карачаров йолташым Знак
Почета орден дене наградитлыме.
1924 ий гыч ик кана ве
ле огыл ВКП(б) Укомчлен
лан сайлалтын. 1934 ий гыч
ВКП(б) Обком бюро, Ма
рий АССР Исполком президиумын членжылан шога.
Карачаров йолташ СССР
Верховный Совет депутат.
Лӧпативский
заводской
66 Ке- а и избирательный
округын окружной избира
тельный комиссийже Алек
сандр Иванович Карачаровым Марий АССР Верхов
ный Соьет депутатыш кандидатлан
регистрироватлев.

Мария Андовевна
АФАНАСЬЕВА

Нииолвй Петрович
РЯВНИКОВ

И

Александр Иванович
КАРАНАРОВ

Рвезе Коммунист

Комсомольский организаций-шамычын кушмышт нерген Пектубай
дек У-Тор‘ял райкомол секоегарь-шамычын докладышт лочеш
ВЛКСМ М аробком , Ш-шо пленум ы н решенийже

и

колхозный организацийым шамыч ӧрдышкӧ кудалталорганизоватленыт, а Пекту- тыныт, ВЛКСМ
райкОм
бай район гын ик колхоз- паш ае^ш амыч кӱлеш по*
ный организацийланиземын лышым пуен огыт шого.
веле. Пектубай районышто Комаров, Кормухин, Афа
100 колхоз гыч 2 2 колхол- насенко Н , Афанасенко А.
ный организаций, У-Тор‘ял да Абраменко йолташмырийонышю 192 колхоз гыч т ын писмаштлан ВЛКСМ
27 колхозный организаций- ЦК-н вашмутшым ВЛКСМ
шамыч
ьеле шотлалтеш. райком секретарь - шамыч
ВЛКСМ ЦК V пленумын деч кӱлешподдрежкымваш*
решеньыже да ВЛКСМ Об- лийыногыл. Потапов(Пектукомын У-Тор‘ял ВЛКСМ б й), Чегаев (У-Тор'ял) рай
райкомын вуйлатымыжым комол бюроеш Да комсо
критик деч варат район мольский а ктивеш обсуждаткӧргыштӧ ончыл молоде- лен огы • ыл, Комаров, Коржым
ВЛКСМ
радамыш мухин, Афанасенко Н., Афа
пуртымаш
да колхозный насенко А. да Абраменко
первичный
организаций- йолташмытын писмаштлан
шамычым организоватлы- ВЛКСМ ЦК-н вашмутшо
маш наша неудовлетвори- тунеммаш первичный оргательне шындыме.
низанийлаште кузе эртен,
Комсомольский организа- райкомоллан пале огыл.
ций-шамычын ӱдыр шамыч
ВЛКСМ Обкомын Ш-шо
кокла гыч кушмашыже неш пленумжо шотла: Обкомол
начар, 1938 ийыште ю рен- бюро да Обкомолын креной национальность ■кокла еаньык молодеж отделже
гыч 25 еҥым веле пурты- крееаньык молодеж кокла
мо.
гыч ВЛКСМ радамым кушКомсомольский органи- тымо паша дене неудовлетзации-шамыч ВЛКСМ ра- ворительне заниматла.
дамыш тунемше молодеВЛКСМ Обкомын Ш-шо
жым пуртымашке кӱлеш
плевумжо
пунчалеш:
вниманьым огыт уделятле.
1. ВЛКСМ Обкомын плеСадланак 8 тылзе тунемме
жапыште пеле кыдалаш да нумжо П е к т у б а й ден
кыдалаш ш колышю тунем- У-Тор‘ял ВЛКСМ райкомдеч молодежым
ше кокла гыч У Тор‘ял шамыч
райкомол 147 еҥым, Пекту- комсомолыш пуртымаште
йоҥылыш
бай райкомол 83 еҥым гы ончыктымо
на комсомолыш пуртеныт. факт-шамычым кораҥдаш
Комсомолыш пуртымаш- комсомолец-шамыч ден моВЛКСМ ЦК-н
те тиде марте бюрократи лодежым
V
пленумын
решеньыжым
ческий волоките пытарыме
огыл. Пектубай райкомолыш шуктымым организоватлаш
то 3 тылзе жапыште 58 требытла.
2. Райком-шамыч
ден
йодмаш, У-Тор‘ял райкомоВЛКСМ
Йошкар-Ола
гӧрлышто—35, Юрин райкомолышто 82 йодмаш ончы- комым обязатлаш: комеомолыш угыч пурышо-шаде киеныт.
Комсомольский организа мычлан да угыч пуртымо
ций-шамыч
комсомолыш кокла гыч политучебо деие
пуртымаште ВЛКСМ устав авалтыдыме-шамычлан по
пудыртылмашым ыштылыт. литшкол ден кружок-шамыорганизоватлаш да
Пектубай ВЛКСМ райко- чым
мышто Ов иникова, Мух- нине школ ден кружок-ша*
лычин, Пуртов,
Еюшин мычым проверитлыме да
йолташмытын а н к е т ы н йамдылалтше пропагандистзаявленьыштыже
нунын шамыч дене обееаечитлаш.
3. ВЛКСМ райком-шамыличный подписышт да рекомендоватлыше шамычын чым 15-ше июнь мартен
подиисышт деч поена пур- колхозлаште угыч органи*
теныт. Комсомольский ор зоватлыме первичный ком
организацийганизаций-шамыч шкак ан-1сомольский
ш
а
м
ы
ч
ы
н
секретакетымарун огыт оформлят*;
ле, комсомолыш пурышо рьыштлан ееминарым эрта*
шамычын шкешт нер! ен раш да 1938 ий 28 июнь деч
еообщатлымыштым ВЛКСМ вара огыл чыла колхозный
райком да рекомендоват-1первичный организаций-шалыше-шамыч кӱлешан д а н -,мь14 еекретарьын заместиныйымпредварительнеогыт тельыштлан ееминарым эр*
тараш обязатлаш.
проверитле
4. ВЛКСМ Обком ден
ПектубайВЛКСМ райком
член Шестаков йолташ да райкомол-шамычым иЮнь
Кадамский неле кыдалаш тылзыште »ӱдрамаш моЛошкол пеленее комсомоль- Деж коклаште паша ышский 'орцнизацийын еекре тыме да ӱдрамаш дек крепережитке
тарьже Ягодаров йолташ постнический
шот
дене
ончымаш
ваштакомеомолыш
еудитлыме,
нерген“
разложивший элемент Те- реш кучедалме
теркиным рекомендоватле- вопрос дене ӱдрамаш молодежын
погынымашым
ныт.
да
конференцийым
вртаПектубай ден У-Тор‘ял
раш обязатлаш.
районышто колхозный ор5. ВЛКСМ Обком бюром
ганизацийысе комсомолыш
угыч пуртымо-шамыч шу 1 июльлан марий йылме декыжо политический уче- не ВЛКСМ уставым лукташ
быш да комсомольский ор- обязатлаш.
ганизацийын активный па-] 6. ВЛКСМ Обком бюрошашкыже шупшмо огытыл. лан июнь тылзыште тиде
Угыч организоватлыме ком-1 решений шуктымашым терсомольский
организаций- гаш поручитлаш.

ек

300 еҥ лийын)
Ончыл
молодежын
элым тӱняште эн ончыл,
ВЛКСМ
радамыш
пураш
виян, пияланьлышсавырен.
Иосиф Виссарионович Ста кугун тыршымыже уло ӱмлин в е р ч голосоватлаш бачат, молодежым комеопуртымаш наша
Иошкар-Оласе 2-шо М а н молыш
железнодорожный избира неудовлетворительне шынтельный округысо чыла из- Дыме.
ВЛКСМ Маробкомын IIIбщ атель шамычым ӱжам.
шо
пленумжо шотла: Пек
Копаев йолташын ойлымыж почеш чодра завод тубай, У-Тор‘ял да моло
организа
иашазе да служышо-шамыч комсомольский
ций-шамычын
неудовлетлӱм дене Гаврилова йолкушмашыже
таш, элеваюрышто ышты- ворительне
ше пашазе-шамыч лӱм де- комсомолец - цымычын да
не Соломин, домохозяйке активын нееоюзный молоКаргополова, чодра з>вод на деж массе д^не кылым накучымаш,
молодеж
шазе Я^лоновский, медицин чар
коклаште
массово-политипашаеҥшамыч
лӱм дене
Ухоботов, строитель - Ша-# чеекий пашам начарын ышмыч
деч
Королев
да тымаште улеш.
Ятыр первичный органижелезнодорожный о к р у
заций
ден колхоз-шамычгын избирательже Г л у хов йолташмыт кутырышт. лаште молодежым интереНуно избиратель-шамычым еонатлыше вопрос-шамыч
26 июньышто Марий АССР дене нунылан кружокым
Верховный С 0 В1 т депута- ыштыдымаш, ВЛКСМ раитыш Иосиф Виссарионович ком-шамычын тошто нимоСталиным да ВКГЦб) Ма лан йӧрдымӧ метод дене
рий Обком секретарь обя- паша ыштымашыштым онзанностьым шуктышо Васи чыкта. Культурно-полити
лий Михайлович Архипов ческий пашан тыгай фор
йолташ верч единодушно мьжо: художественный еамоедятельный кружок, йош
голосоватлаш ӱжыныт.
Предвыборный 1 0 1 ыны- кар пуеакын да лудмо пӧрпашашт первичный
маш избиратель-шамычлан тын
ор! анизаобраҥеньым да Иосиф Вис комсомольский
цкй-шамычын
пашаштышт
сарионович Сталинлан пись
мам единодушно принимат- кумдан применятлымашке
пурен огыл. Улшо кружокленыт.
шамычлаштат^
паша :начаПогынымаш деч в а р а
рын
'шындыме.
Пектубай
Йошкар-Ола
музыкальнетеатральне учглищыште ту- ден У-То‘рял ВЛКСМ рай
немше-шамычын симфони ком-шамыч ВЛКСМ ЦК
ческий оркестрже ден хо У пленумын решеньыжым
ровой капелле выступатле первичный комсомольский
организацийлаште еитыдыныт.
машын умылтареныт да решеньыштеэн кӱлеш ончыктымыжым: „ВЛКСМ удов
летворит ельне огыл кушмашын
тӱҥ
причинжылан
ятыр комсомол пашаеҥчиа
2-шо иЮньышто Йошкар- Ола горкомын агитацион- мычын Ленинский комеохарактержым да
Оласе комсомол активын; но-массовой пашам нача молын
туды н
погынымашыже эртыш. По- рын ыштымыжым критико- сущностьшым,
гынымаште ВЛКСМ Обком ватлышт. ВЛКСМ горком ВКП(б) программылан еонимо- ч> ветвоватлыше да шке
III - шо пленумын итогшо агитатор-шамычлан
нер! ен ВЛКСМ горком сек- гай указаньым пуен огыл, цельжылан олаее да ялыее
молодежым
ретарь
Меледин йол- нунын дене еовещаньым ик чыла шемер
таш
докладым ыштыш. канат эртарен огыл. Сай коммунизм духеш воспишындыше
Ышке докладыштыже Ме- агитатор шамычын опытыш- таТлымашым
массовый,
беспартийный
тым
передаватлымаш
ик
л е д и н йолташ РСФСР
дене МАССР Верховный канат лийын огыл, а вет организаций улмыжым умСоветыш сайлаш ямдылалт- ола кӧргыштӧ пашаштым лыдымышт шотлалтеш. Ни
маште комсомолын участ- образцово шындыше аги не пашаен-шамыч комсомол
воватлымыже нерген ой- татор-шамыч йатыр улыт шке радамышкыже ямдылыш. СССР Верховный Со Теве Влинов, Мамаев, Тес- лалт шушо, политический
ветыш сайлаш ямдылалт- меев йолташмыт (Комшкол) грамотный, воспитатлалтше
ме жапыште комсомолец шке пашаштым образцово е^ ш а м ы ч ы м пурта шонат“,
манын ончыктымыжым умыкокла гыч агитатор, чтеи- шуктен толыт.
лен
огытыл.
шамычлан 300 еҥ утла па
Ю жо
избирательный
Пектубай районышто 1937
шам ыштеныт, самырык из- участкыште агитмассовый
биратель-шамычын 17 по- паша начарын ышталтеш. ий IV квьрталыште 22 колколхозный, 7 учрежденский,
гынымаштыже, адак само
Теве
копинсоюз,
евяз
да
5
пеле кыдалаш школ цедеятельный вечер-шамычым
ЦентральныйСоветосоавиа* леныее комсомольский ор
эртарыме.
РСФСР ден МАССР Вер хим организаций пеленее ганизаций-шамыч йӧршын
ховный Советыш сайлаш комсомольский организаций кушкын огытыл, а кыдаямдылалтмаште 260 ком шамыч, избиратель коклаш- лаш' школ пеленее органи
сомолец агитатор чтеилан те пропаганде ден агитаций заций улыжат 3 еҥым гы
комсомолыш пуртен.
пашам ыштат. Йошкар-Ола пашам ышташкӱлешсемын на
ВЛКСМ горком агитатор- пижын огытыл. Адак поена У-Тор‘ял районышто 1938
шамычым пеш начар вуй- агитатор шамыч, шкеныш ийыште 48 первичный ком
организаций
латеи да нунын деч пашам тын шинчыдымашышт дене сомольский
сай ышташтребытленогыл, избиратель-шамычым ӧрык- гыч 15 организацийже ик
ОНО еҥымат комсомолыш пурщуко агитатор-шамыч паша тымаш п у р т а т .
МАССР
комсомольский
ор тен огытыл.
ыштымым чарненыт. Калаганизаций
гыч
Виноградов
Пектубай ден У-Тор‘ял
саш кӱлеш, Меледии йолоргаьизаташ шке докладшым кри йолташ шкеат положеньы- комсомольский
тик ден самокритик деч жым огеш шинче. А ВЛКСМ ций-шамыч 1937 ийыште
организаций тудым агита- комсомолыш улыжат 243
поена ыштыш.
еҥым гына пуртеныт. У-ТорПренийыште выступатлы- торлан шогалтеш.
Мих. Толстухин. ял районышто улыжат 11
ше-шамыч ВЛКСМ Иошкар-
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Горкомол агитатор-шамычым
вачарын вуилата
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(Погынымаште
3 июньышто 7 шагаткастен железнодорожник - шамычын клубешышт Йош
кар Оласе 2-шо № ан ж е 
лезнодорожный избиратель
ный округысо избира ельш а м ы ч ы н предвыборный
погынымашыже лие. Погы
н ы м а ш т е ЗОО еҥ утла
участвоватлен.
Погынымашыш
толшо
избиратель-шамыч пеш к у 
гу куанымаш дене почотный президиумыш калыкын
эн йӧратыме в о ж д ь ш о
Иосиф Виссарионович Ста
лин йолташым да тудын
лишыл соратникше Моло
тов, Калинин, Ворошилов,
Каганович, Микоян, Ежов,
Андреев да Жданов йолташ-шамычым сайлышт.
Предвыборный погынымаште железнодорожникшамыч лӱм дене Коиаев
йолташ выступатлыш.
—Ку. у куанымашдене,—
манеш Копаев
йолташ—
мый калькын таҥже да
вождьшо Иосиф Виссарио
нович
Сталинын МАССР
Верховный Совет депутатыш кандидатлан ИошкарОласе 2-шо № ан железно
дорожный избирыельный
округеш баллотироватлалташ шке соглаеийже пумо
уверым вашлийым. Могай
кугу куанымаш! Мланна тиде округысо рзбирательшамычлан Ееликий Сталин
верч йӱкнам пуашлогалын.
Мый шке йӱкемым Сталин
йолташлан тудлан луем,
вет Сталивы мудрый рукободствы жо
д е н е . мемнан

от

ЙОШКАР-ОЛАСЕ 2 - ш о № ан ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГЫСО ИЗБИРАТЕЛЬШАМЫЧЫН ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПОГЫНЫМАШЫШТ
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6 июнь 1938 ий № 49 Г432)

Рвезе Коммунист

6 июнь 1938 ий Лӓ 49 (432)

УЦРАМАШ МОЛОДЕЖЫМ
КОМСОМОЛ РАДАМЫШ

П олитзавятийы м
огещ ертаре
ВЛКСМ У-Тор‘ял райком
»Эҥер“ колхозышто про
пагандистлан январь тылз ы ш т е Киселев йолташым
пеҥгыдемдыш.
Киселев йолташ тиде ку
гу порученьым шукташлан
кӱдеш семын пижын огыл.
Утвердитлыме деч вара тудо кум занятийым гына эртарей. Тиде колхозышто
молодежат шуко уло, но
комсомольский организаций
пеш эркын кушкеш.
ВЛКСМ райкомын полит
учебе
отдел вуИлатыше
Королев
йолташ тидым
пеш раш шинча гынат, Киеелевлан нимогай мерым
ыштен огыл.
ВЛКСМ райкомлан тидым
кызытак тӧрлатыман.
Эн. Эчук.

М.ай тылзыштат паша
тошто еемынак эртаралтын. Еласал райкомол 7
еҥым, Йошкар - Ола ден
Роҥго райкомол 8 еҥгыч,
К уж еҥ ер- 9 , У-Тор'ял 12
рвезе ӱдырым гына комеомолыш пуртеныт.
Утларакшым
коренной
национальность гыч комеомолыш приниматлымаш ӱлнӧ шога. Юрин райкомол 2
еҥым, Оршанке 4 еҥымда
моло райкомол - шамычат
пеш шагал еҥым приниматленыт.

(ШОЧМЫЖЛАН 139 ИИ ТЕМЫН)
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Кугу русский поэт А. С. ньышт лийеш. Но воеета*
Пушкин 1799 ийыште Мо- ньым шалаталтын. 5 дека*
еко олаш дворян ешеш шо- бриетым еакеныт да шӱдӧ
чын. 1811 ийыште тудым утла еҥым каторгыш колЦарскосельский лицейыш теныт. Пушкин Михайлов
, тунемаш пуеныт. Тунем- ский еелаште улмыж дене
: мыж годым Пушкин шуко гына восстанийыште учаетстих-шамычым воза. Тудын воватлыде кодын. Катыретихшым йолташыже • ша- гыш колтымо йолташыж»
! мыч йӧратен лудыныт.
шамычым Пушкин нигунам
| 1817 ийыште лицейым ту- монден огыл.
нем пытарымек П у ш к и н
Александр I кугыжа коПетербургышто иностран- лымек престОлыш Никоне пашан военне коллеги- лай 1 кугыжа шинчеш. Ту*
Махова Ксения —Сотнур р а  ! йышкыже
, определатлал* до Пушкиным Москошко,
йон „У ял" колхозын еай тан- , теш. Тиде жаныште шке
шкенжын придворныВ поэт
Ӱдрамаш
молодежым цоржо.
' творчеетвыштыже
опози- лияш ӱжын. Пушкин при
кӧмсомолыш шупшмо нерI ционный обществым ончык- дворный поэт лийын огыл.
ген ВЛКСМ Обкомын 1937
та. ТудоАлександр первой
А ктивне
1831—34 ийлаште Пуш
ий, декабрь тылзыште лийкугыжамда тудын помощ- кин архивыште материялучаствоватлат
никще-шамычым эпиграмме- шамычым поген Петр1нстоше И-шо пленумат шиштадене воштылеш. рийым возаш шона. Но ту*
рен ылье.
Кужмарий ял совет кӧр- шамыч
Пушкин
„Вольность“
одаш- дым утларак казнцско креМорко район, „Онар“ гыеӧ комсомолец - шамыч те эрыкым ончыктен мура, с т я н с к и й восстанийын
колхозышто молодеж 90 (Роҥго район) РСФСР ден »Деревня“ почеламутыш !ы- вождьшо Пугачев
интееҥ наре уло. Нунын кокла Марий АССР Верховный жо крепоитной креетянет- рееоватла.
1834 ийыште
Советыш
еайлаш
ямдыгыч ӱдыр-шамыч 40 еҥ наВЫН П' ш йӧеӧ илышыжым „История Пугачева“ кнаре шотлалтыт. Туге гынат лалтмаппе активне учает- чын сУретла
гам луктеш.
комсомольский
организа- воватлат 13 комсомолец
А.
С. Пушкинын эрык Пушкинын чапшым вол*
колхозник-шамыч
коклаште
цийыште улыжат 3 еҥ гы
нерген возымо етих-шамычна членлан шога, а ӱдыр а! итаторлан пашам ышта ше Александр кугыжалан ташлан кугыжа тудым т^рлӧ еемын игылтын. Тидв
Нунын кокла гыч: Иванов,
кокла гыч ик еҥат уке.
келшен огыл. Садлан ку- жа !ыштак Пушкинын ваБ усы ина, Загайнор, Рыба
Тыгак Йошкар-Ола ра ков йолташмыт пашам эн гыжа тудым Сибирьыш кол- тыже Наталия Николаевна
ыштат.
Пасушто таш але Соловецкий мо- Г о н ч а р о в а гвардейский
йон, „Изи Какшан“ колхо- Ъайын
зыштат молодеж
шагал кажне каныш годым кол- настырьыт петыраш ре- офицер Дантес дене келизбира шитла. Но Кармзин ден шыме лиеш. Кугыжан пеш
огыл. Ӱдыр-шамыч 40 еҥ хозник-шамычлан
Жуковскийын йодмышт по чот шыгыремдымыже по
тельный
законым
умылта
утла уло. Но комсомоль
ский организацийыште 3 рат, кандидат шамыч верч чещ Пушкиным 1820 ийыш ч е т Пушкин Дантес дене
те Екатеринославыш (кы- дуельым ыштыде кертын
рвезе гына членлан шога. аги 1 нроватлат.
зыт
Днепропетровск) кол- огыл.
Тыште молодеж коклаште
Комсомолец-шамыч аги тат.
1837 ий 28 январьыште
нимогай политиковоспита татор пашаш ончыл, поли
Ссылкыште Пушкин Пе дуельеш Пушкин нелын еутельный паша ок ышталт. тический грамотный несо
Тыгай фактым шуко муаш юзный молодежымат шуп стель дене да моло дека- еыргат, кок кечым орланыбриет-шамыч дене палыме мек кола*
лиеш.
шын
моштеныт.
Кызыт лиеш.
1937
ий февральыште
Июйь тылзе жапыште агнтаторлан 10 нееоюзный
Московский полиций йолВЛКСМ Обком Ш-шо пле- молодеж пашам ышта. Ну- ташыжлан возымо Пушки- мемнан ел Пушкинын конумын решенийже почеш но чыланат ВЛКСМ рада- нын юмоулмоден чонын ко лымыжлан 100 ий теммыженский молодежын гюгы- мыш пураш йамдылалтыт. лен кертдымыжлан ушаны- жым палемден. Кугу рус
Агитмассовый паша кол- дыме нерген возымо письМа- ский поэт, русский лите
нымашыже, конкференцийже-шамыч
ертаралтшаш. тымашым хозяйственне-по- жым верештеш. Пушкиным ратур йылмымшочыктышо,
Тушто ӱдрамаш молодеж литический план темымаш дурвой поведеньыланприпи- у русский литературын ро
коклаште паша ыштыме да стахановский движений еатлен шочшыштын име- доначальники^, человече*
да нунын дек ончымо шо- шарымаш дене кылден шо- ньышкыже—Псковский гу етвым* нигунам колыдымо
тышто крепостнический пе гат.
берний, Михайловский ее- произведений дене обогарежитке ваштареш кучелаш
полиций надзор дене щатлыше, кудо кызытат ре
Теве „Тӱҥалтыш“ колдалме нерген вопрос он- хозыео комсомолец-шамыч колтат. Туштю тудо калык волюционный мысльым ки*
нелтат да человечествым
чалтшаш.
Попов И., Алексеев П. нор творчестве гыч шуко ма- пиял верч кучедалаш ӱжыт
териялым
пога.
Ты
жапыш/ Мемнан республикыште мым куралмаште кажне кеӱдрамаш
молодеж кокла чын 150—170 процентлан так „Цыганы* поэмыжым — Совет Ушемын эрыкан
серен пытара да истори- калыкше Пушкиным пеш
гыч комсомол организаций темат.
ч- ский трагедий » Б о р и с чот пагалат, аклат.
кушкаш условий уло. НуАдак
комсомолец*шамыч
Годуновым" воза.
ным политический ямды1825 ийыште 14 декабрь
лен комсомолыш гына пур- паСушто брИ! адный лиетовкым эреак луктыт.
ке-ын Петербургышто детыман.
кабрист-шамычын воеетаИ. Виноградов.
Мих. Смирнов.
„У йлв колхозышто кол
хозник-шамыч (Сотнур ра
йон) РСФСР ден Марий
АССР Верховный Советыш
еайлыме нерген положеКапаш праважым тые пушыч,
Моткоч-моткоч ушетше келге,
ньым куанен тувемыт. По
Ш ӱм ет пырля вет мемнаи ӧен,
Улна праван ме тун$маш;
ложено тунемашлан 6 круТӱняш йырваш шарлен лӱм ет ш е»,
Йыр-ваш йоҥгалт ш арла ч а п т т /
жокым
<рганизоватлыме.
Луметш е лийын илыш знаме!
Нине
кружок-швмыч
дене
Пашаште кушкыт рвеае калык,
Э лна пашат ӧен т ӱзланен.
чыла
избиратель-шамычым
Вождь Сталин кажпым тый куШтет. |
О ла ден я л пеледыт еылнын,
авалтыме.
П и ял пуалтын курымашлык;
Л ӱш ка завид. Колхпзып нур
Агитатор-шамыч
кокла
П и ял кондалше ачана,
К уш т алы п чапле шурным,
гыч
Ш
абдаровден
Захаров
Тый Сталин, шокшын ырыктет!
Улан ила вет кажпе еурт ,
йолташмыт пашам эн еайын
Садлап йоҥга куат ле мур.
ыштат. Нуно избиратель
М урем йоҥгалтын т алын кае
ный закон туныктымо деч
Чылт кече йол чымалтме гай!
Колхозын нур кум дан шарлалын,
поена международный по
Э х, илышна могае еае,
П уэп вождь Сталин курымлап.
ложений да ССР Ушемысе *
К олхоз кӱт ӱ эрта лӱш калы п,
П и ял копдалше ачана
увер-шамыч нерген умылШ кенан пас\штына коштеш
Тый С т алин пеҥгыде вуре гай!
тарат.
Вачий.
П уэн вождь Сталин курымлап.
Ч АЛ АЙ ВАСЛИ Й
Отв. редактор—
Волгалт ш е кече гай пиялы м пушыч
Г. М. ЭРСКИЙ.
1938 ий Йошкар-Ола.
С адлапак йыр лӱш ка пашат.

И

РСФСР денМарий АССР
Верховный Советыш сайлаш ямдылалтме кампаний
СССР Верховный Советыш
сайлаш ямдылалтмаш кам
пайий семынак
молодежын активностьшым эша
кушкырак нӧталын. Мемнан
республикыште ончыл молодеж комсомолецшамыч дене пырля ЛеицнСталин
партийын вуйлатымыже почеш избиратель
ный участкыште агитатор,
беседчик; да чтец-шамычлан пашам ыштат. Тиде
почетный пашаште ӱдрамаш молодежат активне уч
аствовала.
Агитационно - массовый
пашам
ыштымаште шке
активностьыштым ончыктышо несоюзный молодежЫм
комсомол радамыш
шупшын шогыман. А тиде
паша мемнан республикыште путырак начар кая. Утларакшым ӱдрамаш молодеж кокла гыч комсомол
организаций путырак эркын кушкеш.
Комсомол пашаеҥ - ша
мыч
ӱдрамаш молодеж
гыч
комсомол радамыш
шупшмо пашам ситыдымын вуйлатат. ВЛКСМ Еласал райком секретарь Ко
четов, Морозов (Кужеҥер),
Петров (Морко), Комелина
(Марий Турек) да моло
райкомол - шамычат ӱдрамаш
молодежым комсо
мол радамыш шупшмо нерген ВЛКСМ ЦК У-ше пленумын решенийжым умлен
огытыл. Ӱдрамаш
молӧдежым
Ленинский
ком
сомол радамыш шупшын,
роднналан, большевистский
партийлан да
советский
лравительствылан предан
ие, социалистический обществын активне строительницаже-шамычым таптен лӱкмо пашам огыт акле. Санденак 1938 ий 1-ше
кварталыштё ӱдрамаш молодеж кокла гыч комсомолыш Еласал районышто
19 еҥым, Кужеҥерыште—
22, Моркышто—24, Марий
Турекыште 51 еҥым гына
приннматленыт.

А. С. ПУШКИНЫН
ИЛЫШЫЖЕ

Сайлыме законым
тунемыт
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