8-гае ИЙ /1ЕК7ЕШ

Чыла элласе пролетар-шамыч, ушныза/
В Л К С М

И Ю Н Ь

№ 51_(484)
Акше 5 ыр.

Маробяом
ден
Горком
орган

Рвеле

и

ВЛКСМ-ыв ХХ-шо ИПДЛЫКШЫМ
ДОСТОЙНО ВАШЛИЙАШ

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

Иошкар-Оласе 3 избирательный участкын агитаторжо Павлов йолташ Мар
торгысо сторож-шамычлан избирательный законым умылтара.

КУАНЫМАШ ДЕН ВАШЛИИМАШ
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мАсср верхо вн ы й с о в ет д е п у т а т ы ш КАНДИДАТ-ШАМЫЧ
Чирковский избирательный округ

Лаж'яльский
избирательный округ

Арсений Васильевич ДОМРАЧЕВ

[Шеклянурский избирательный округ

Николай Алексеевич ДУНАЕВ

Екатерина Павловна
ЯМБкРШЕВА
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'Пелагея Федоровна ЛАСТОЧКИНА
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* А р с е н и й Васильевич маште ранитлалтеш, вара
Николай Алексеевич Ду- Дунаев йолташым ЙошкарДомрачев У-Тор‘ял район, | йорло-шамыч комитетыште
наев йолташ 1908 ийыште Ола район, Цибикнур ял соМаркелово ялыште, креса-1пашам ышта. 1918 ий гыч
Иошкар-Ола район, Медве- вет „Йошкар Пиштер“ колньык ешеш 1890 ийыште 1921 ий марте Иошкар АрЕкатерина Павловна Ям* дево ял совет Митюково хозышко о председательлан
шочын. 14 ияш йоча, тудо мий радамыште 'восточный баршева 1917 ийыште Шер* ялеш шочын. Октябрьский сайлат. „Йошкар Пиштер“
торговец Шустов дек тар- ден
южный фронтлаште нур район, Койсола ял со революций жапыште тудо колхоз Цибикнур ял совет
зылан пура. Эксплоатаций участвоватлен.
вет, Шунсола ялеш шочын. 9 ияш гына ыле. Т ӱ ҥ а л -; кӧргыштӧ эн почеш кодчытен кертдымаш лиймыДемобилизаций деч вара Тудын ачаже Кугу Октя тыш школышто тунемын. шо колхоз ыле. Тиде коллан Арсений Васильевич тудо мӧҥгыжӧ пӧртылеш, брьский революций деч онхозым йол ӱмбаке шогал1930
ийыште Дунаев йолтыште РОНО вуйлатышыташ
комсомолышко
пура.
лан ышта. 1921 ий пытарТиде ийыштак шыжым тутышыште У-Тор‘ял воло
дым
Йо^шкар Армийышке
стной милици^ начальникналыт. Йошкар Армийышлан назначатлалтеш. Ми
те Дунаев йолташ шке облиций органлаште Домраразованьыжым
кӱшкырак
чев йолташ 17 ий пашам
нӧлталаш тыршыш. Армий
ышта.
гыч толмекыже Николай
1923
ийыште Домрачев
Алексеевичым
колхоз
йолташ ВКП(б) кандидапредседательлан
сайлат.
тыш пура, а 1925 ийыште
Дунаев
йолташ
3
ий
годым
партий членыш кусарал„Ударник“
колхозым
вуйтеш. Марий 'республикын
лата. Пашам моштен ышрайонлаштыже ыштымежатымыжлан тудым Медведепыште Арсений Василье
во ял совет.членлан сайлат
вич ВКП(б) райком член'
Ял совет пленум Дунаев
лан, райисполком прези
йолташлан полеводческий
диум членлан ятыр гана
секцийым
вуйлаташ порусайлалтын.
читла.
Николай Алексе
1936
ийыште С С С*Р
евич тиде пашамат честне
НКВД Домрачев йолташым
шуктен
шога. Тудо жапышбандитизм ден уголовно
преступность ваштареш са- чычат, варажымат |мланде так шке колхозыштыжо таш Дунаев йолташлан виторговец Ш устовдеч кур- моотверженно кучедалмы- пашам ыштен да и^мардан комсорглан ышта, комсо йым кугун пышташ логамолец - шамычым ^политик
жеш. Тидын деч вара ту- жлан именной шагат дене 'илен.
шотышто воспитатла. Ком лын. „Йошкар Ҥи ш т е р “
до Москошто дворниклан, лремироватлен. 1937 ийышпашаште тыршы- колхоз тудын вуйлатымыркатерина Павловна тӱ- сомол
а вара истопниклан ышта. те СССР правительстве тумыжлан кӧоа Дунаев ‘йол- же почеш организационноҥалтыш
школыш
9
ияш
1915 ий гыч 1917 ий мар- дым Красная Звезда орден'
озанлык шотышто пеҥгыте империалистический са- дене наградитлен.
кая» т УДЧм са^ын тунемын ташым ВЛКСМ [Йошкардемын,
экономике шотышОла
райком
бюро
членыш
рын фронтыштыжо лиеш.
Чирковский Окружной | лектеш- Варажымтунемын
тат кӱшкӧ нӧлталалтын.
сайлат.
избирательный
комиссий
!
огыл.
1931
^ийыште
тудын
Февральский р е в о л ю ц и й
Кызыт Николай Алексе
1936
ийыште Дунаев йолдеч вараУральский 112-шо Арсений Васильевич Д о м - 1ачаже полшымыжо дене
евич,
, Йошкар П яш тер“
полкышто полковой коми рачев йолташым
Марий ялыштышт колхоз органи- ташымГорький олашке техколхозын
председательже,
тет ^председательлан сай- АССР Верховный Совет зоватлалтеш. Е к а т е р и н а ник-полеводлан туныктымо
депутатыш
кандидатлан
ререспубликанский
колхоз
школышко
тунемаш
команлалтеш. Умбакыже—Кор
Павловна энпервойжым ря дироватлат.
нилов |ваш тареш кучедал- гистрироватлен.
школышто тунемеш. Тудо
довой членлан шотлалтын.
Горький гыч толмекыже ВЛКСМ райкомын членже.
Колхоз пашам чот йӧратен
Кокшамарский избирательный округ
ыштен, санденак тудым ра
Помарский избирательный округ
йонный колхозный
школыш
тунемаш
колтеныт.
Пелагея Федорова Лас-1рательный комиссийын актдчкина 1912 ийыште Ма- тивне членже ыле.
1937 ийыште Ямбаршева
рий АССР, Звенига район, ( ВЛКСМ членыш Ласточ- йолташым
Ирина Васильевна Янаева тарыме деч вара тудо шкен„Йошкар шӱСидельниковский ял совет кина йолташ 1935 ийыште
дыр“ колхоз председатель- 1916 ийыште Марий АССР, жын „Ленин корно“ колхоСидельниково селаште, бат- пурен да комсомол радамыште' пашам активне ыш- ланвыдвигатлат. Тудо кол- Звенига район, Помар ял зыштыжо фермыште скотрдк ешеш шочын
Тудын илыме селаштыже та* Шемер-шамычын погы- хозым пеҥгыдемдаш да он- совет Березники ялыште, ницалан ышта.
кресаньык
1930 ийыште Тельман лӱ- нымашлаштышт Ласточки- чыл радамышке
лукташ йорло марий
Янаева йолташ шке колмеш колхоз организоват- на иолташым Марий АССР колхоз председательлан пер ешеш шочын.
хозыштыжо кӱкшӧ урожай
лалтын. Ласточкинан ешывой кече шогалмыжгычак
верч кучедалше звенам орж е первой кече гычак колуло
вийже
дене
пижын.
Икганизоватлен. Пашам удархозыш пурен. Тудо жап
мыняр
пашам
ыштымек,
не
ыштымыжлан Янаева
гыч
Ласточкина йолташ
1937 ий сентябрьыште райэреак колхозышто ышта.
йолташым ятыр гана презо Екатерина Павловнам
Ончыч дояркылан ышмироватленыт.
тыш, а 1936 ий гыч преколхозный кадрым ямды1938 ий январьыште Яааезум онча. Вольыкым кушлыме республиканский курва
йолташ Ленинский Ком
тымаште Ласточкина йолсыш тунемаш колта. Кум
мунистический
Молодеж
таш сай паша образецым
тылзе гыч курсым тунемын
ончыктен. 1937 ийыште туСоюз членыш пурыш.
лектеш да адак колхоз вуйдр 85 презым ончен кушЯнаева йолташ колхозын
тен, тудын ончымо ик прелатыме пашашкак пӧртыик
эн сай физкультурницазат колен огыл.
леш. Кызыт Екатерина Пав
же.
Физкультурник-шамы. Пашам образцово, стаха
ловна „Йошкар ш Ӱ д ы о “
новски ыштымыжлан Лас
чын
республиканский
соколхозын председательже.
точкина йолташым колхоз
ревнованьыште Янаева йолден район организаций-ша
Л а ж ‘яльский избиратель
ташгранатым
кышкымаште
мыч ик кана велэ огыл
ный округысо шемер-шапервой верым налын.
премироватленыт. Ласточ
1мыч Екатерина Павловна
кина йолташ
колхозник*
Верховный
Совет
депутайолташым Ма* *
1931 ийыште колхозым
ударник-шамычын област
кандидатлан вы двигат-I . а г г ӧ г,агл™ пг, 1Т1У ^
ной совещаньыште участ- тыш
организоватлыме кече гыПомарский 69 № избира
лыые почеш,
Кокш амар-|Р ИЙ А^ СР ВеРховкыи
воватлен.
ский 74 № избирательный вет депутатыш кандидат- чак Янаева йолташын ешы- тельный округысо Окруж
1937
ийыште Ласточкина
округысо Окружной изби-* лан выдвигатлышт. Окруж- же колхозышто шога. Янае- ной избирательный комис
йолташ 535 трудоденьым рательный комиссий П е т а - •ной избирательный комис- ва йолташ колхозный па- сий Ирина Васильевна Янаеыштен налын.
гея Федоровна Ласточкина 1с и д Т у д ЫН кандидатуржым шаште кушкын.
ва йолташым Марий АССР
СССР Верховный Сове- йолташым Марий
АССР; .
„
*
1933
ийыште
к
о
л
х
о
з
| Верховный Совет депутаСКИ
избирательтыш сайлымаш годым Лас Верховный Совет депут а- 1
точкина йолташ Сидельни- тыш кандидатлан регистри-;ный округышто регистри- Янаева йолташым курсыш ]тыш кандидатланрегистриколтен, курсым тунем пы- роватлэн.
(роватлен.
ковский участковый изби- роватлен.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ и л ы ш

Ситыдымзшым Морно районыео актив погынымаш гыч
Морко ее- мольский организацяй-ша- молоцеж кокла гыч комео«ызытак тӧолатыман лаш6 июньышто
районный актив-ша- мыч тиде пашаште шӱдыр*
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молыш пуртымаш пешак
начар кая. Райкомол ин
структор Семенов йолташ
комсомольский
организацийлан практический полышым пуен ок шого. „Ка
линин“ колхозышто 25 ӱдыр
уло, тужеч иетат комсо
молка уке. Политучебо тиде жапыште ок эртаралт.
1934 ий деч вара „Патыр“
колхозыщто ик комсомолецат ушнен огыл. Избач*
шамыч пашам огыт ыште.
РОНО политпросвет ин
структор Петров Иван мы*
няр избач улмымат огеш
пале. Садланак избач-шамыч избирательный законымтуныктымодеч ӧрдыштӧ улыт.
Райкомолат избиратель
ный закон туныктымаште
агитатор-шамычлан кӱлеш
еемын полышым огеш пу,
ееминарым ок эртаре.
Погынымаште
ВЛКСМ
Обкомын выборлан ямдылалтмаште шагая иолшен
шогымыжым ращ ончыктыш т. Теве ВЛКСМ Обкомын
инструкторжылан
Смирнов Морко районыш
толынат, 10 кече илен, но
комсомольский
организа
ций-шамычлан
практиче
ский полышым пуэн огыл,
проверке дене гына жапым
эртарыш.
Морко районыео - к о м с о 
мольский организацийышге
улшо йоҥылын^шамычым
тӧрлаташ, революционный
бдительностьым эше кӱкшӧ
нӧлтен, калык тушман-ша
мычым куклен
пыгараш
уло вийым пыштен кучедалман.
Волков Сидыр.
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нылыт. Семи-сола ял совет
„Тумер“ колхозышто (аги
татор—Мамаев), Кинер ял
совет „Ленинград* колхозышто (Емельянов, Крас
нов), Марий Кужер ял со
вет „Онар“
колхозышто
(Кушаев) ик-кок занятийым
гына ыштеныт да тудыжымат формальне гына эртареныт. Тыгак „Ямбатыр“
колхозышто Алексеев айда
лийже, манын занятийым
эртара. А Весшӱргӧ ял со
вет „ Немец
еола"
ден
„Юбилей“ колхозышто кок
арня лиеш занятий уке.
Агитатор Димитриев ден
Николаев йолташмыт взе
колхозыш ревиз
ышташ
гына каеныт.
Южо комсомольский ор
ганизаций-шамыч шаланымашке шуын. Кугу кожла
ял совет „Куатле“ ден
„Кожла ял*
организацийыште ни собраний, ни политучебо
ок
эртаралт,
„Кожла ял“ комсомольский
организаций секретарь Со
колов Иван шкежат 31 тылзылан членский взносым тӱлен огыл. Комсомолец-ша
мыч членский взносым 3— I
ий ден тӱлымашышт уке. И з
бирательный законым огыт
тунем. Пелэ кыдалаш школышто туныктышо-коисомолец ятыр улыт, но ком
сомольский организацийлан
полышым огыт пу. Учи
тель-комсомолец Путникова ш кеж ат2 ийлан членский
взносымтӱлен огыл.

Ро

Комсомолыш пуртымаш
кодшо жап деч еаемын гынат, райоа кӧргыштӧ 176
колхоз уло гын, 69 колхоз
пелен гына комсомольский
организаций уло. Ӱдрӓмаш

в

5-ше июньышто Марийпогынымаш эртыш.
Турекрайоны со комсомоль мыч
ский активын погынымашы- Погынымаште ВЛКСМ О б 
же
эртыш. Погынымаш ком III пленумын пунчалВЛКСМ Маробком Ш-шо жым лончылымо. Доклаэтленумын итогшо нерген дым ВЛКСМ Обкомын пер
докладым колышто. Д ок вой еекретарьже Рябчиков
лад почеш пренийыште 10 йолташ ыштыш. Тудо Морко районыео комсомоль
е ҥ выступатлен.
Пренийыгате кутырышо- ский организацийын изби
шамыч ВЛКСМ Обкомын рательный кампанийлан ямШИ-шо пленум решенийже дыладтмыже нерген, тугак
жапыште лектын да тудо моло районыео комсомоль
практик пашаште кугу по- ский организаций-шамычын
лыш ым пуа, манын ойлышт. пашашт нерген раш онПренийыште выступатлы- чыктыш.
Погынымаште выступатше-шамыч Хлебниковский
лыше-шамыч
критик ден
МТС пеленее комсомоль
ски й организацийын РСФСР еамокритикым чот шарышт.
ВЛКСМ ЦК V пленумын
ден Марий АССР Верхов
да
ВЛКСМ Обком III плены й Советыш еайлаш ямдылалтмаште
еитыдымын нумын пунчалыштым ед и 
участвоватлымыже да Пиш- нодушно келшышылан, шке
чганский ял совет кӧргыш- жапыште лукмо манын онтӧ 20 избирательым изби- чыктышт.
РСФСР ден Марий АССР
.ратлельный спискыш пурВерховный
Советыш еайтыде кодымым ончыктышт.
156
Район кӧргыштӧ радио лаш ямдылалтмаште
агитаторлан,
яштане ден радиоприбор комсомолец
у к е дене 31 радио гыч шӱдӧ дене чтецлан, 10 депашам
5 радиоустановко гына па- не доверенныйлан
ыштат.
Теве
еай
агитаторянам ышта. Сельпо предсе
датель комсомолец Мама шамыч: „Пайгатнур“—Ти„Плаев йолташ радио прибор- маев, Меньшаков,
нур“—Павлов,
Белов,
„Буршамычым кондаш ок тыртем
*—Рыжов,
молат
улыт.
ше.
Поена комсомольский ор Тыгак доверенный - шамыч
ганизаций — „Свободный кокла гыч Нурумбальский
участке —
п у ть “, Ленин лӱм, „Горт- избирательный
К изели', Свердлов лӱм, мо- Васильев йолташпашам еай
-лат чытыдымын начарын ышта. Избирательный з а 
кон туныктымаш дене 224
кушкыт.
туныктен
Хлебниковский МТС пе- избирательым
луктын,
64
занятийым,
62
ленее комсомольский кокана
йӱкын
газет
лудма^итетын
ожнысо еекретарьже
калык тушман шым эртарен, 13 номер пыр•Соловьев нееоюзный моло- дыж газетым луктын.
Но туге гынат, районышдежын комсомолыш пурыто
чыла избирательым из
шашыжым искусственне чараклен шоген да тракто бирательный закон туныкр и с т - шамычым чылашты- тымаш дене авалтен шукмат „неграмотный улыда“, тымо огыл. Поена комсо
■манын кандидатыш гына
пуртылын. А ВЛКСМ рай«комын ожнысо еекретарьж е калык тушман Милоч^кин комсомольский организацийым шалатен, Соло
вьевым арален шоген.
Мый Марий-Туоек МТСКалык тушман - шамыч
кызытат тӱрлӧ еемын вре- ште кум ий пашам ыштем.
дитлаш тӧчат „Гудок“ кол- Первой ийыште тракторист^ о зы ш то 4 июньышто под- калан, кок ийым ӱдрамаш
.жогым ыштен, 10 еуртым тракторный бригадын бригадиржылан ыштем.
йӱлалтеныт.
Пренийыште кутырышо*
Тений пашаш лекме деч
апамыч тыгак ВЛКСМ Об- ончыч мемнан 1 №-ан бри
комын ожныео крееаньык гаде ден 3 № ан ӱдра-молодеж отдел вуйлатыше маш тракторный
брига
Рыбаковын пашам начар де социалистический еоыштымыжым ончыктышт. ревнованьышушнен, социа
М.-Турек районыш команди- листический договорым ышровкыш толмекыже тудо тышна. Тыгак тракторист17 кече илен гынат, комео- ка-шамыч
индивидуальне
сомольский организацийлан социалистический договонимогай (полышым
пуен рым ыштеныт.
югыл.
Кызыт пар куралмаште
ВЛКСМ райком полити
ческий шотышто сомни шкенан ӱмбак налме обятельный улмыжлан Колобо зательствынам шуктышаш
виян
кучедалына.
вым комсомол радам гыч верч
луктын улмаш. ВЛКСМ О б Тачысе кечылан МТС-ште
ком бюро тудын апелдя- мемнан 1 № ан ӱдрамаш
цижым умбач гына онченат тракторный бригаде эн онкомеомолыш йоҥылыш вое- чыл бригадылан шотлалтеш.
Ик тракторлан кокла шот
етановитлен.
Погынымаш комсомолец- дене 256 га гыч куралын
шамычым бдительный ли улына.
Мемнан бригадыште эн
зин, тушманын чыла прояекыжымат шалаташ ӱжӧ. еай ударница-стахановкалан
Мамаева Мария Ивановна,
Эр.

Организацийна
кушкеш
„У шинур“ колхозьпнтэ
(Кужеҥер район) комео- *
мольский
организацийым
1937 ий декабрь тылзыште
гына организоватлыме. Ком
сомольский
организаций
первой кече гычак колхозлан полшаш тӱҥале. Кол
хоз член-шамыч коклаште
массово-восспитальный па
шам эреак ыштыме дене
паша
дисциплине кӱшкӧ
нӧлталалте.
Комсомольский организацийыште ончыч 4 еҥ велэ
ыле гын, кызыт 7 комсо
молец шотлалтеш. Комсо
мольский погынымаш жапыште лиеш, политучебы»
плзн почеш тылзыште 3
кана эртаралтеш. Комсомо
лец-шамыч, тугак несоюз
ный молодежат политзанятьыш ямдылалтын коштыт.
РСФСР ден Марий АССР
Верховный Советыш еайлаш ямдылалтмаште ком
сомольский
организаций
активнеучаствоватла. Ком
сомолец-шамыч колхозникшамыч коклаште агитмас
совый пашам еайын ьшгтат.
Комсомольский организацийын инициативже по
ч е т колхоз пелен физкуль
турный кружокым организоватлыме да спорт инвентарьым налме.
Туге гынат, комсомоль
ский организацийын еитыдымашыже шуко уло. Ком
сомольский
организаций
пеш эркын кушкеш. Несо
юзный молодеж кокла гыч:
комсомол радамыш шупшмо паша ок ышталт. Тнде
пашам кызытак тӧрлаташ
пижына.
Комсорг—Д. Каменщ иков.

ВЛКСМ-ын 2 0 ИИЖЕ ЛУМЕШ

СОРЕВНОВАНЬЫШ ТЕ ОНЧЫЛ ВЕРЫШ
ЛЕКШАШ ВЕРЧ КУЧЕДАЛЫНА Чемекова Вера Ф едоров
на
йолташмыт
шотлалтыт. Нуно коктынат Остя*
брьын ровестникше улыт.
Трактористкалан кумий па
шам ыштат. Тений Мамаева
йолташ 161 гам, Чемекова
Вера 137 гам куралыныт.
Нунын ик еменыште 4,5
га олм еш б—7 гагы ч кура*
лӹт. Тракторым кажне кечын эрыктат, тугак маши
на чаегьым аралеч кучылтыт. Садлан мемчан бригадыште трактор пудыргымо
случай ик канат
лийын
огыл. Кызыт Мамаева ден
Чемекова йолташ - шамыч
комсомолыш пураш ямдылалтыт.
Культурно-массовый па
ша ыштымаште МТС директыр пеш шагал полша.
Мемнан бригаде о н ч ы л
бригадылан шотлалтеш гынат, дирекций мланна нимогай полышымат ок пу. А
теве 12 № ан Кузьминыхын
бригадыжлан
патефоным,
адак моло кок бригадылан
гармонь гыч пуэн.
ВЛКСМ райком пашаеҥ-

шамыч
мемнан ӱдрамаш
тракторный бригадыш ик
к а н а т толын тошкалын
огыт ул, еандене мемнан
кузе паша ыштымынам, могай еигыдымашяа уло, огыт
пале.
Ончыкыжо МТС дирек
ций да ВЛКСМ райком мемнан ӱдрамаш бригадылан
стахановский метод дече
паша ышташ чыла уеловийым ышташ да мланна
кечын полшен шогышаш
улыт.
Ме трактористка-шамыч
Ленинский комсомоллан 20
ий т е м м е пайремжылан
адак шкенан ӱмбак налме
обязательствым честь ден
шукташ пижына. МарийТурек МТС-ште да чумыр
Марий республикыште соревнованьыште ончыл верыш лекшаш верч кучедалына.
Марий-Турекекий, 1 №■
ан ӱдрамаш тракторний
бригадын бригадирж е—
ЧИ М АЕВА А Н Н А В А 
СИ ЛЬЕВН А.

КУКШО ОША
ЯЕШШЫМ ОУАТ
Морко МТС-ыште ыштыше комсомолец-тракториет-шамыч такыр куралмаште кӱкшӧ паша лектышым пуат.
12-шо 3Яв-ан тракторный
отрядыште комсомолка Сте
панова Т. кажне еменыште
паша планым 200-30Э процентлан тема. „ХТЗ* трак
тор дене нормо почеш 4,5
га олмеш тудо 11,5 гам куралеш. Краева Е. ден Пав
лова Л. йолташмыт паша
нормым 200-220 процечтлан
темат. Тугак Николаев йолташ „ХГЗ“, „НАТИ* трак
тор дене кечеш 8 га олмеш 13 гам куралеш.
10
№-ан ӱдрамаш трак
торный бригадыште трак
тористка Иванова Д. И.
куралмаште ончыл еерым
налын шога. Иванова йолташ 1937 ий гыч етахановкалан шотлалтеш. Кызыт
тудым Марий АССР Вер
ховный Совет депутатыш
баллотироватлалташ Арынекий избирательный округеш регистрироватлыме.
Алексеев И.

Рвезе Коммунист
Ф У ТБО Л

У ш ем ы ш те

ЙОШКАР-ОЛА—
КАЗАНЬ

23 У УГОЛЬНЫЙ ШАХТ СТРОИТЛАЛТЕШ
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Физнулыур ирроиын
пашажыи сасидьиан

Кодшо ийын „КИМ“ колхозеш
(Шернур
район)
физкультурный кружокым
мыч наҥгаят. Нуно шке организоватлыме ыле. Тучереи ышт дене 20 киломе- ] ге гынат физкультур ден,
тран диставиийыш кайше спорт пашам ончышо райвелогонщик-шамычлан п у -' исполком пеленсе уполнӧат, 5-ше этапыште нуным моченный Эштыков йолта„шоҥго“ (35 ий деч кугу) шын эркын тарванылмыже
велосипедист-шамыч ваш- дене тенийсе кеҥеж сезоталтат, тылеч Еара велоси- нышто физкультур кружок
пелистка-удрамаш- шамыч | пашам начар ышта. Эштыкаят, нунын корнӹшт—10 ков йолташ колхоз пеленее
километр. Пытартыш деч физкультурный кружок-шаончыч адак I ребец-шамыч мычым ок вуйлате.
участвоватлат да пы тар-1 „КИМ“ колхоз пеленее
т ы н —кандашымше-&стафе- физкультурный кружокыштым полный военный сна- ко членлан 15 еҥ возалтын.
ряжевиян курыжталше-ша- Но физорг Семенов йол
мыч (об о рою наркоматын таш физкультурный кружо
начальствующий еоетавше) кым ок вуйлате. Футбол ден
волейбол налаш
колхоз
наҥгаят.
ойырен
Соревнованийын Главный правлене океам
еудьяжлан
Совет Ушем ыле, тиде океам Семенов
Герой Н. П. Каманин при- шканже ш н а кучылт пытарыш.
С. М. Исаков.
гласитлалтын.

Китайский
правительетвын решенийже почеш,
Токиошто улшо китайский
посольство 11 июнь гыч
шке деятельностьшым чарна. Правительственне увертарымаште ончыкталтеш:
китайский дипломатический
ден консульский предста
витель-шамыч военне дей
ствий тӱҥалмекат Япониеш
кодын китайский граждан-
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шамычын
интересыштым)
аралыме шотышто, лийме почеш, шке обязанно-*
етьыштым шуктен шогаш
тыршеныт.
Туге гынат*,
китайский
консульствьш.
кораҥдышашлан японский
власть-шамычын эртарымепровокаций
политикыштым, варажым китайский
посольство шотыштат к у чылтмо.

Менсинаште генерал Седильон фашистсний
мятежшым пытарыме

„Дейли ^оркер" газетын лен. Умбакшым газет воза*,
Мексик (США) гыч уверта- генерал Седильолан герма*
рымыжепочеш, мексикан некий агент Фон Мерк даский правительстве генерал молат активне полшеныт*
Седильон фашистский мя- Январьыште Мексикашке*
тежшым пытарен. Сан-Луис вич германский офицер тоПотоси штатыште колтымо лыныт, нуно Седильошто
войска кӱрылтын. Штатыш- лийыныт да тудын дене*
те тыгылай еоетаван гар- мятеж тӱҥалшаш жап нернизон гына кодын. Предва- ген каҥашеныт. Кызыт мек
рительве увертарыме ло- сиканский правительстве у
чеш, мятежник-шамыч ваш- фашистский восстане литареш кучедалме военве йын кертшашым шотыШ'
действиеш 5С0 наре мятеж налын пӱтынь , эл мучко*
ник да правительственне пашазе-шамычым военне павойска гыч 100 еалтак ко-1 шалан туныкташ тӱҥалын,.

чын фамилийыштым печат- ло тушто лийын ок керт.
лыман избирательный бюл- Тиде тайным обеспечитлетеньым налеш. Бюлле лашлан ышталтеш.
тень п е л е н избиратель
Избиратель кажне бюлустановитлыме образецан
летеньыште е к кандидатконвертым налеш.
Голосоватлымаш а в т о - лан гына голосоватлен кер. н о м н ы й республикыште, теш.
Кунам избиратель бюлголосоватла. Тидылан тудо мутлан, Марий АССР-ыште
голосоватлаш ямдылме по- эртаралтеш гын, избира летеньым шке заполнятмещеньыш пура. Тыште ту- тель кок бюллетень ден лен ок керт гын, (мутлан,
до участковой избиратель кок конвертым н а л е ш : шинчаже ок уж, кидше
ный комиссийын еекре- РСФСР Верховный Сове- черле, але тунемдыме, мотарьжылан але членжылан тыш кандидат фамилиян лат) тудо кеч могай гра
бюллетень мотный избирательым (из
паепортым, але профсоюз ошалге-канде
(тугак
конверт),
Марий бирательный комиссий членый билетым, але личноеАССР
Верховный
Советыш
ным гына огыл) бюллетень
тьым ончыктышо моло докомнатыш
кументым ончыкта, а вес кандидат фамилиян ош бюл заполнятлыме
(тугак конверт). | ӱжын кертеш. Ӱжмӧ изби
вер гыч толшо да избира летень
тельный спискыш пурты- Кок бюллетень ден кок кон- ратель тудын кузе ончыкдымо граждан-шамыч „го- фертым избиратель тугак тымыж еемын бюллетеньым
лосоватлаш прав^лан удое- моло автономный реепуб- заполнятлышаш.
ликлаштат налеш.
товереньым“ ончыктат.
Бюллетеньым заполнятБюллетеньым налмек, из лымек, избирательлан туИзбиратель окружной из
бирательный комиссийыш- биратель бюллетеньым за- дым конвертыш пыштыман
те регистрироватлыме де-, полнятлаш ойырымо ком- да клеитлыман. Ты годым
путатыш кандидат - шамы- натыш пура. Тудын деч мо- бюллетень ден конвертын

И зби ратель-ш ам ы члан

Союзный денавтономный
республикласе Верховный
Советыш еайлымаш кажне
республикыште установитлыме кечыште 6 шагат эр
гыч 12 шагат йӱд марте эртаралташ тӱҥалеш.
СССР Верховный Советыш еайлыме еемынак рес
публик Верховный Советыш еайлымашат избира
тельный участке-шамычлан
шеледымаи избирательный
округлаште
эртаралтеш.
Кажне и з б и р а т е л ь н ы й
участкыште голосоватлаш
поена помещене ойыралтеш .
Кажне избиратель личне

ек

М. Смирнов.

КоЮ инирошне традиционный астгфет артаралтеш
Обороно наркоматын фи
зический подготовко от
делже Совет Ушем Герой
Н. П Каманин лӱмеш ком
бинирование традицисиный
эстафетым эртара.
Тиде Естафет физкуль
турник - шамычын ик эн
оҥай спортивный соревно
ваний лиеш.
18 июнь эрдене Покровский-стрешневеш
первой
этаплан старт
пуалтеш.
Эстафетым ӱдрамаш - ша
мыч 1 километрыш куржмаш дене тӱҥалыт. Щуки
но ял лишан нуно тудым
гребец-ӱлрамаш - шамычлан
вуат. Нуно тыгаяк растояньым М оско-екерден каят.
Кумышӧ этапыште 5 кило
метр кужытышто эстафетым куржталп е пбр‘ен-ша-

лан ямдылалтме дене пыр
‘
ляСеверный
чехийынтӱрлӓ?
пунктлаштыже коммунистический партий ден Чешский
социал-демократ
партий
организоватлыме совместный предвыборный погынымаш ден митинглиеден*.
Унчин олаште шуко еҥан
погынымаште
коммунист
ден немецкий социал- де*
мократический
партийын1
представительышт высту^
патленыт. Полубни олаште
тӱжем наре еҥ погынымаш
собране лийын, собранийым.
коммунист, чешский социа
лист ден социал-демократшамыч , организоватленыт.
Погынымаште ойлышо не
мецкий социал-демократий*
представитель-шамыч ком-»мунист-шамыч дене ыштыме единый фронт верч ой^
леныт.

Тоииосо иитайсиий посольство шне
деительностьшым чарна

от

Северный Теҥыз корно! гоч савырнен кудалтыме
Главный Управленийыштев гыч утареныт.
июньышто
налме радио
Кугу мардеж ваштареш
грамме Чукотский нацио самоотверженный кучедалнальный округысо Певеке
часышке шуйнен.
населенный пунктысо ка- 1иде жапыште
самолетым
лыкын самоотвержение ла- сер гыч 500 метрлан наҥшаштым ончыкта.
гаен. Певекеште илышеПолярный а в и ц и й ы н шамыч пыкше гына шога
СССР-н 174- кок моторан!
йымак кокымшо
О
А г
,
самолетшо,
тудо. тышке тракторым
шынденыт да
избирательный матерялым пурла шулдыр йымаке 10
конден, волен шичмешке бочко керосиным. Чаунский
икмыняр жап гыч, кугу губаште кок метран ийым
мардеж
дене авыралтын. руен ий рожым ыштыме.
Иеш корь дене пеҥгыдем- Тушко самолет шассишке
дыме машинам кӱрлын ла канатым пеҥгыдын кылтыЧаунский губаш наҥгаяш ме пырвя
ден якорьым
тӱҥалын. Тунамак толын пыштыме.
шушо Певекеште илыше - 1
шамыч пеш нелэ услови-1 Катастрофым чарен кертйыште самолетым ш улдыр'м е.

бл
и

Кугу мардеж дене кучедалиаш

эллаш те

ЧЕХОСЛОВАКНЙЫШТЕ АНТИФАШИСТСНИН
< ВЫСТУПЛЕНИЙ ВИЯҤЕШ

9-ше июньышто „ДинаКажне кечынак пӱтынь
мо“ стадионеш Иошкар- Чехословакий мучко антиОла „Динамо Ден Казань фашистский ‘выступлений
2-шо „Динамо
футболь- волна вияҥ шога. Чехни,
ный командын встречышт Славакин да Моравинын
ли$:
„
тӱрлӧ пунктлаже гыч антиПервой таимыште Иош- фашистский
партий декар-Ш а Динамовец-шамыч МОНСТр аций ден ПЫрЛЯ вы.
наступатлаш тӱҥальыч да ступатлыме
нерген увер
23 минутышто счетым по-1 Пура>
чыч. Тылеч вара 10 минут, у июньышто
Глубоцк
жапыште адак кок ыячым олаште (Судето-немецкий
пуртышт. Первой таимыш- область) немецкиймолодеж
те 3:0 счет дене Иошкар- чылаантифашистский союз
Ола динамовец-шамыч мо- шуко
тӱжем член-шамыдын нальыч.
чын демонстрацийышт лиКокымшо таймыште мо- йын. Тудо Чехословакийын
дыш чотырак талышныш везависимостьшо верч, ге
"
г
Казаньын
рманский фашизмын агрес3
капкашкыже аддк ик мя- сийже да тудын генлейчым пуртышт. Тиде деч новский агентуржо вашвара КазаньДинамовецпеш тареш кучедалме
лозунг
чот наступатлаштӱҥальыч. дене эртен. 12 июньышто
7Т
ЖЯ П ЫН 1ТР Иош
ИПШ15- МИН\
минут
жапыште
кар.а ,*н капкаш 2 МЯчым лийшашмун.иципальный сай
лымашын кумышо туржыр
пуртышт.
Иошкар - Ола
гДинамо“ команде Казань
е деч 4;2 счет ене
модын ваде

би

лийыште 2 гыч, моло вереат
тугак. Шахтым 1939 ийыште пашаш шогалташ палемдыме.
23 у шахтым ыштыме де
ле верысе промышленностьын топливный рессурсшо
кок гана шукемеш. Нине
шахт-шамыч идалыкыште
ик миллион тонн н а р е
шӱым пуаш тӱҥалыт.

й

РСФСР Верысе Промыш
ленность Калык Комисса
риат тений 23 у угольный
шахтым строитлаш тӱҥалеш. Орджоникидзе крайыште, Оренбургский областьыште да
Башкирийыште 3 шахт гыч ышталт е ш , Ростов, Смоленск,
Тульск, Рязанск областьлаште да Бурято-Мовго-
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тӱеыжым
шекланыман»,
(мутлан, ош тӱеан конвертыш ош тӱеан бюллетеньымак пыштыман). Тидыш
мӧҥгӧ избиратель участко
вый избирательный комисеийын комнатышкыже кая
да бюллетеньым избира
тельный ящикыш (урнышУ
колта.
Автономный реепубликыште кажне помещеньыште кок избирательныйящик:
гыч
лиеш: союзный деҥ
автономный республик Вер
ховный Советыш еайлышашлан поена. Кажне ящикыште конверт образец да
автономный але союзный
республик Верховный Советыш еайлышашлан серен
ончыкталтеш.
Отв. редактор—
Г. М. ЭРСКИЙ.
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