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Марийский АССР Верховный Совет
Первой Сессийын 1938 ий 27 июльысо
заседанийже
ци
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27 июльышто, 1 час ке- нимогай оснований, тугак гыч
кумышо
заседаний
чывалым, Совет Пӧртеш, Марийский АССР Верхов лийын.
Марийский АССР Верхов ный Совет депутат шамы
Марийский АССР Вер
ный Советын заседаний за- чым сайлыме шотышто Кон- ховный Совет председатель
лешыже, 1-ой созыв Ма ституцийымдасайлыме нер- —депутат Р. М. Мамаев
рийский АССР Верховный ген Положенийым пудыр- председательствоватла.
Совет Первой Сессийын ко тымо ӱмбач нимогай вуйМарийский АССР Вер
кымшо заседанийже лийын. шиймаш ден заявлений из ховный Совет Сессий онМарийский АССР Верхов бирательный округлаштат, чышаш паша радамын ныный Советын предеедатель- тугак Центральный Изби лымше пункытшым каҥаже депутат Р. М. Мамаев рательный Комиссийыштат шымашке—М а р и й с к и й
председательствоватла.
Совет
уке.Мандатный Комиссийын АССР Верховный
Марийский АССР Верхов докладше почеш пунчалым Президиумым сайлымашке
ный Совет Марийский АССР приниматлыме мӧҥгӧ Ма кусна.
Верховный Совет депутат- рийский АССР Верховный
Марийский АССР Вер
шамычын полномочийыш- Совет Марийский АССР ховный Советын Старей
тым тергыме нерген Ма Верховный Совет депутат- шин Советше деч предло
рийский АССР Верховный шамычлан депутатский обя- жений дене депутат Д. Ф.
Совет Мандатный Комиссий занностьыштым шуктымо Маракулин выступатла.
председательын д е п у т а т дене кылдалтше расходым
Старейшин Советын шоИ. В. Храпинын доклад- тӱлымӧ нерген вопросым нымыжо почеш, Марийский
шым колыштын.
ончымашке кусна. Депутат АССР Верховный Совет
Храпин йолташ 93 изби Д. Ф. Маракулинын пред Президиумым сайлымаште
рательный округышто еай- л о ж е н н о е почеш Марий негызыш пыштмшашлык солыме
Марийский АССР ский АССР Верховный Со ображенийым ойлымек, д е 
Верховный Совет депутат- вет тыгай пунчалым при- путат Д. Ф. Маракулин
шамычын полномочийыш- ниматла:
Старейшин Советын М а
тым тергыме результат нер»1. Марийский АССР Вер рийский АССР Верховный
ген Марийский АССР Вер ховный Совет депутат-ша- Совет Президиумыш выдховный Совет Мандатный мычлан депутатский обя- вигатлыме кандидат-шамыКомиссийын пунчалжым лу- занностьым шуктымо дене чым каласкала. Кажне кан
дын пуа:
кылдалтше расходым тӱ- дидаты м персонально го„Марийский АССР Вер лашлан кажне тылзылан лосоватлен, Верховный Со
ховный Советыш еайлыме 300. теҥгем установитлаш. вет Марийский АССР Вер
шотышто, Центральный Из
2. Марийский АССР Вер ховный Совет Президиубирательный Комиссийын ховный Советын СессиЙже мым тыгай составаным сайпумо чыла избирательный жаплан депутат-шамычын ла: Марийский АССР Вер
документым да материал- расходыштым тӱлашлан 50 ховный Совет Президиум
шамычым, кажне депутат- теҥге суточныйым устано- председатель — Кавалеров
Тимофей Ильич; МАССР
лан поена, терген налмек, витлаш.
3. Марийский АССР Вер Верховный Совет Прези
Марийский АССР Верхов
ный Советын Мандатный ховный Совет депутат-ша- диум председательын замычлан Марийский АССР- местительже-шамыч—Шеин
Комиссийже установитла:
1. Чыла 93 избиратель ысе чыла кӱргньӧ корно ден П. В. ден Мосолова А. Я.
ный округышто Марийский вӱд корнышто бесплатно йолташмыт. Марий АССР
АССР Верховный Советыш кошташ правалан постоян Верховный Совет Прези
депутат - шамычым еайлы- ный билетым установитлаш. диум секретарь — К у к и н
4. Депутат-шамыч дене В. М.
маш Марийский АССР Кон
Марийский АССР Вер
ституций да „Марийский кыл кучымо шотышто расАССР Верховный Советыш ходлан да представитель- ховный Совет Президиум
еайлыме нерген Положе ствылан талукышто 50 тӱ- членлан тыгай йолташ-ша
теҥгем Марийский мычым сайлыме: Архипов
вий“ почеш да нунылан жем
Верховный Совет .В. М., Фуфыгин П. М.,
тичмашынак келшышын эр АССР
председательын
распоря- Павлов М. А., Кузнецов
таралтын.
2. Иктаж могай избира женийышкыже к о л т а ш 'В. А., Синичкина Е. Н.,
(Апаева А. Е., Чукмарев
тельный округышто еайлы- установитлаш“.
Кастене 6 часат 20 минут М. С да Санданов И, К*
машым кассироватлашлан

МАСС Р-се
пӱтынь
шемер калык Марийский
АССР Верховный Советын
93 депутатше гыч пашазе
22 еҥ, кресаньык 41 еҥ,
служащий ден советский
интеллигенций 30 еҥ, ма
нын Мандатный комиссий
председатель, депутат И. В.
Храпин йолташын докладшым кугу келшымаш дене
вашлийыч. Депутат-шамыч
коклаште 63 еҥже ВКП(б)
член ден кандидат, ЗО бес
партийный улыт. Нуно чыланат сеҥыдымашлык ста
линский блокын депутатше
улыт.
Сессий Верховный Советын постоянный комиссийшамычым — законодатель
ный предположений комиссийым да бюджетный комиссийым о б р а з о в а тлен.
Тыгакак Сессий Марийский
АССР Верховный Совет
Президиумым сайлен. Ма
рийский АССР Верховный
Совет Президиум Предсе-
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дательлан Т. И, Кавалеров
йолташым сайлыме, земестительжылан П. В. Шеин
ден А. Я. Мосолова йолташмыт сайлалтыныт. Ма
рийский АССР Верховный
Совет Президиум секретарьлан М. В. Кукин йолташым да Президиум членлан 8 еҥым сайлыме.
Сессий МарийскийАССР
Правительствым—М а р и й ский АССР Калык Комис
сар-шамыч Советым образоватлен. Марийский АССР
Калык
Комиссар - шамыч
Советын председательжылан Я. И. Абрамов йолташым да председательын
заместительжылан
А. И.
Федоров ден В. И. Шиш
кин йолташмытым сайлыме.
Республикысе Нарком-шамычым персональне голосоватлен сайлыме.
Марийский АССР Вер
ховный Совет Сессийын
заседанийже - шамычын пашашт мемнан пӱтынь пашаланна
большевистский
пример лийын шога. Сессийын пӱтынь пашаже стро
го деловитость дене бое
вой единство да принци
пиальный критик дене эртыш. Сессийыште выступатлыше депутат - шамыч
Исполком поена отделже*
шамычын (меспромын, земуправленийын, здравотделын да моло отдел-шамычын) йӧрдымӧ пашаштым
большевистский критико
в а в ышт.
М е м н а н реепубликыее
комсомолец ден молодежьшамычлан М а р и й с к и й
АССР Верховный Советын
Первой Сессийын пашажым
еайын тунемман.

И

Теҥгече Марийский АССР
Верховный Советын Пер
вой Сессийже шке пашажым пытарыш. Сессий пеш
кугу политический актив
ность нӧлталтмаш дене эртыш. Марий АССР ын Вер
ховный Советын Первой
Сессийже мемнанреспубликысе шемер калыкын илышышкыже исторический ли
йын возалтеш. Сессийын
чыла пашаже Марийский
АССР Конституций дене
пӱтынек келшен эртаралтын. Калыкын избранникше
—депутат-шамыч кугу го
сударственный пашам ыштымаште пешак вниматель
ный, серезно тыршышт.
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МАРИИСКИИ АССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТЫН

первой сесси й ж е

ПЕРВОЙ с о з ы в м а р и и с к и и а с с р в ер х о в н ы й Депутат В. А. Кузнецовын ойлымыт гыч
СОВЕТ ПЕРВОЙ СЕССИЙЫН 1938 ИЙ 28 ИЮЛЬЫСО

Ончык лийшаш прави- Здравоохранений отделлан шаеҥ^шамыч вуйлатат. Те
тельствым, ончык лийшаш пашам кузе ышташ ок кӱл ве Князева ава ден азан
28 июльышто, Совет Пор-делын,
земуправленийын, Совнаркомым формироват- нерген примерым ужаш ли- тазалыкыштым аралыме па
теш, 1-ой созывМарийский калык образований отде- лаш депутат Яков Ивано еш. Тиде больницын поена шам виктарыше отцелышАССР Верховный Совет лын, комунхоз
отделын, вич Абрамов йолташлан участкыштыже просто за те ышта. Но тудо родиль
Первой Сесеийыннылымше наркомюстын, искусство па поручитлыме нерген депу разе да антисанитарий рас ный отделенийыш ок кошт,
Ончуков
йолташын садник вер велэ. Районысо тыште мо ышталтеш, ок
заседанийже лийын.
ша управленийын, с о б е с тат
Марийский АССР Верхов отделын, торготделын, фи- предложенийжым поддер- лечебный учреждений-ша- шинче. А тыште пеш шу*
мыч шкаланышт шке пре- ко безобразий уло. Опыт
ный Совет Председатель нотделын) пашаттым кри- живатлем.
Йолташ - шамыч,
мый доставитлалтыныт. Здраво- ный акушерке-шамыч уке
Р. М. Мамаев председатель- тиковатлышт.
ствоватла.
Депутат Н. П. Рябчико- здравоохранений отделын, охранений отдел гыч руко- улыт, йоча комнат уке.
АССР - ын водствым да полышым вал- Шочшо азам нигушак иышМарийский АССР Вер вын предложенийже по —Марийский
ончык
лийшаш
Здавоохра- маш уке.
таш вер уке дене тудым
ховный Совет ;Сессий он- чеш Верховный Совет ты
Здравотделын лечебный аваж дене пырля пыштат.
чышаш паша радамын ви- гай пунчалым приниматла: нений Наркоматын деяквалифициро
Йоча яеле, йоча больни
зымше пунктшым
ончы,1. Марийский АССР Ка- тельностьшо нерген икмы- отделыште
ванный инспектор - шамыч це да пионер лагерь-шамымаш ке—Марийский АССР лык Комиссар-шамыч Сове- няр мутым калаеынем.
Тиде Наркоматын совет уке улыт.
Правительствым — Марий тын
чын состоянийышт верч
Председательжылан
ответственноский АССР Калык Комис Звенига район, Лопатин- ский строй условийыште
Республиканский Здраво Ясновская
сар шамыч Советым обра- екий избирательный округ кугу важный значенян ул- охранении отделын руко- етьым нумалеш. Но тудо
зоватлымашке кусна.
деч депутат—Яков Ивано мыжо нерген доказатлыша- водствыжо районлаште да тиде паша дене пеш ш а 
шат уке. Здравоохранений лечебный учрежденийлаш* гал интересоватла да наПренийыште выступатлы- вич Абрамовым еайлаш.
ше депутат-шамыч М. А.
2.
Абрамов йолташланотдел правительстве деч те попутно велэ лиеда. чар вуйлата.
Тыжеч раш, Здравоохра
Ончуков (Кужеҥер район, депутат - шамычын прени пеш кугу полышым налеш. Мутлан, Миронов йолташ
Тумью-Мучашский и округ), йыште ыштыме критиче 1938 ийыште гына здраво Марий-Турек ден Косолоп нении орган-шамыч боевой
В. А. Кузнецов (Йошкар- ский замечанийыштым шо охранений пашалан мемнан районлаште лийын, нотудо Наркомат лийшаш улыт да
Ола район, Кузнецовский тыш н а л ы н , Марийский реепубликын бюджетше по- шке избирательжешамыч шарнаш 'кӱлеш : Здраво
округ), П. В. Шеин (Роҥго АССР Правительствын со чеш 15 миллион теҥге ут- дене велэ лийын. Здраво охранении орган-шамыч умколталтеш.
Тиде охранении отдел мемнан зоб бак тидлеч поена меынан
район, Манаҥ Мучашский етавше нерген предложе ларак
округ), П. X. С е р г е е в нийым ыштен Верховный мланна Марийский АССР ный етанцийын пашаже де кугу родинан обороноспо(Морко район, Весьшур- Совет Сессийлан ончаш Наркомздрав деч чеетне, не нимат огеш интереео- еобноетьшо шотышто от
еай пашам да илыше еҥ ватле, тушто мо ышталт ветственность пышталтеш.
гинский
округ) да мо- пуаш поручитлаш“.
Социальный обеспечений
Тидын ;дене Марийский дек сталинский заботам ву- мым ок шинче, а вет тиде
лат.^ М а р и йлс к и й АССР
Исполкомын поена отдел- АССР
Верховный Совет чаш да требоватлаш пра Совет Ушемыште единст Наркомат шотышто икмыже-шамычын (местпромын, Первой Сессийын нылым- вам пуа. Туге гынат, Ми венный учреждений. Нуно няр замечаний. Тиде пашам
уполнаркомзагын, здравот- ше заседанийже петырна ронов ден Самарин йолташ- ойлат, пуйто тиде зобный Пчелкин начар освоитлен.
шамыч вуйлатыме респу станций паша Москваште, А социальный обеспечений
бликанский Здравоохране- Москва заниматла, а нуно паша Сталинский Консти
ний отдел, тудын ӱмбак хозяйственный паша дене туций почеш ик эн ответ
вочшо обязанность-шамы- гына заниматлышаш улыт. ственный верым налшаш.
чым але начар шуктен шоЗубоврачебный паша мот- ССР Ушем граждан-шамыч
29 июльышто П^час кечы-гель Я. 3. Абрамов.
га.
Здравоохранений
еиетекоч
начар шындалтын. Пӱ шоҥгеммеке, черланыме гоМарийский
АССР
Калык
валым Марийский АССР
да трудоспособноВерховный Советын заее- Комиссар-шамыч С о в е т мыш шӱшкылт пурышо ка- эмлыме вер олаште да 4 дым
етьым
йомдарыме годым
районышто
велэ.
лык
тушман-шамычым
тузамеетиданийжым МарийскийАССР предеедательын
материальный
обеспеченийжеч
эрыктымаш
вопросыштельже-шамӹч—А.
И.
ФеВерховный Советын предОжнысо наследий—тра лан праван улыт манын,
еедательже депутат Р. М. доров да В. И. Шишкин. то але тичмаш беспечность хом чер ваштареш да ту
Государственный плано уло. Вет тиде жап марте беркулез ваштареш куче- РСФСР Конституцийын 120
Мамаев почеш.
Марийский АССР Вер вый комиссийпредседатель тушман-шамычым еденице далме эн важне вопрос де- етатьяштыжеда Марийский
дене велэ разоблачитлыме не здравоохранений орган- АССР КонституциЙын 87
ховный Советын Первой М. М. Румянцев.
Земледелий Калык Ко да вредительствын кодшы- шамыч случай гыч елуча- етатьяштыже каласалтын.
Сессийжым Йошкар-Оласе
жым куклымо шотышто па йыш велэ заниматлат. Ти- Сталинский Конституцийын
пионер-шамыч еаламлаш то- миееар—В. Г. Седов.
Внутренний паша Калык ша пеш шагал ышгалтеш. де жап мартеат еай врач— чыла тиде пунктшым тичлыныт. Председатель Р. М.
машын да точно шуктен
Мамаев пионер-шамыч лӱм Комиссар-—А. И. КарачаЗдравоохранений системе акулист-шамыч уке улыт. шогаш Кӱлеш. Социальный
дене приветствоватлаш му- ров.
руководитель-шамыч шкеМый паша охранын кок обеспечений Наркоматын
Просвещений Калык Ко ныштын кадрым огыт шинтым
Носковалан
пуа.
важный
моментшым-азам тиде тӱҥ да боевой задаТудо пиалан илышым пу- миссар—Е. С. М узуров.
че, нуным огыт тунем, огыт ыштыме годым полыш пу- ч ыже , тидым тудо неуклон
Финансе Калык Комис воспитатле.
шо Сталин йолташлан ку
маш ден аза аралымашым но шуктен шогышаш.
с а р - И . А. Стемасов.
гу таум калаеа.
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Теве мыйын ышташ шода
подростко-шамычын па
Юстиций Калык Комис
Тугакак Юрин маркожнымо
замечаний-шамыч. Аб
ша
охраныштым
кӱчыкын
больвицыште
врач-шамыч
треетыее
пашазе - шамыч сар—И. В. Товашов.
рамов
йолташ правитель*
ончыктен
пунем.
Здраво
уке
улыт.
Шуко
вере
больлӱм дене Цветков йолташ Местный промышленность ницыште заразный черле- охранении отделын тиде етвын еоетавшым ыштыме
да Марбумкомбинатысе па- Калык Комиссар — И. В. шамычлан поена отдел уке. шотыштоспециальный под- годым нине замечаний-шашазе, инженер-техник-ша- Храпин.
Коммунальный Озанлык А республиканский боль- отделже-шамыЧ улыт, ну- мычым ушыш налеш манын
мыч лӱм дене Поташниконицыш ончалаш гын, тушто ным соответствующий па- мый ӱшанем.
Комиссар— С. В.
ва йолташ М а р и й с к и й Калык
АССР Верховный Советын Костромин.
Здравоохранений Калык
Первой Сессийжым еаламКомиссир—И. Н. Миронов.]
лышт.
Торговльо Калык Комис
Депутат Я. 3. Абрамов
Марийский АССР Верхов сар—И. Е. Павлов.
Социальный обеспечений
ный Советлан ончаш, Ма
рийский АССР Калык Ко Калык Комиссар — И. В.
миссар-шамыч Советын ео- Пчелкин.
Корно Управлений на
етавшым пуа.
Абрамов йолташ Марий чальник—М. Г. Голов.
ский АССР правительст Заготовко Наркомат упол
вам образоватлыме нерген номоченный—Г. Д. Бахмавопрос почеш пренийыште тов.
Искусство паша Управ
28 июльысо заседанийыште депутат-шамычын ыш- лений начальник — П. Н .
тыме замечанийышт почеш Вязьмин.
Сессий кугу кумыл нӧлиравительствым образоватталтмаш дене к а л ы к ы н
лыме, манеш.
вождьжо да учительже ве
Марийский АССР Вер ликий И. В. Сталин йолховный Совет персональ ташлан да тудын ӱшан
ный голосований дене ты- еоратникше В. М. Моло
гай еоетаван МАССР пра- тов йолташлан еалам тевительствым—МАССР Ка- леграммым приниматлыш.
лык комиссар-шамыч Сове- Тидын дене председатель
тым образоватла:
ствующий Р. М. Мамаев
Марийский ЯССР Верховный Советын депутатше-шамыч (шола гыч пурлашке); НОВОСЕ*
Марийский ДССР Калык йолташ Сессийым петыр*
ЛОВА, УРАКОВА, ЛАРИНА, КУДРЯВЦЕВА йолташ-шамыч.
Фето Оввчкинйн.
комиссар Совет предееда- нымашеш шотла.
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Марийский АССР Верховный Совет
Первой Сессийын 1938 ий 29 июльысо заееданойже
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шым разрабатыватлымаште приниматлалтын. Вескана примирмостьышт,
нунын
да экономист, народник, партийын 3-шо с'ездышты- партийын тушманже - ша
эсер-шамыч ваштареш ку- же Ленинын формулиров- мыч ваштареш сурово да
чедалмаште решающий ро- кыжо тичмашын принимат- беспощадно кучедалмышт
льым налын шоген.
лалтын. (Ленин РСДРП-ын партийын чыла тушманжеЛенин шкенжын
„Что кокымшо с‘ездыштыже пар шамыч йӧршеш шалатен
делать?“ пашаштыже да тий уставын первой пун- пытармашым обеспечиватСталиншкенжын „Вскользь ктшым тыге возаш пред- лен.
о партийных разногласиях“ лагатлен: „Партий членлан
Тыге
пашазе классын
лӱман брошюрыштыжо па- тудын программыжым при?- тушманже кашак вашта*
шазе классын единый цен наватлыше да паргийым реш большевик-шамычын
трализованный
организа- материальный средства де-. кучедалмышт — ленинизм
цийын планжым пеш сайын не поддерживатлыше, ты- верч, коренной програм
разработыватленыт.
гакак партийный организа мный вопрос-шамыч верч
Але И-шо с'езд вашеш ций-шамыч гыч иктышты- принципиальный кучедал*
большевизмын
основопо- же личне участвоватлыше маш лийын шога.
ложникше - шамыч Ленин чыла шотлалтеш* *) (—ред.)
Меньшевик, троцкист, буден Сталин пашазе класКокымшо с‘езд тыгакак харинец кашак—тиде чыла
сын подлинно революцион Ленинский „Искра“ редак- Ленин да Сталин ваштаный партийжым ыштышаш цийын яыдылыме партийын реш, большевизм ваштаверч кугу пашам ыштеныт. программыжым обсуждат- реш кучедалше презренный
Кокымшо с'ездыште ле лен. Тиде программе меж шӱкшак улыт, пытартынинско-искровский на фав- дународный социал демо- шыжлан нуно контррево
лений пашазе классын бое кратийын
программыже- люционный лагерьыш вон*
вой партийын
организа- шамыч дене
таҥастары- (ченыт, фашистский разведцийжылан мешаяш тӧ ш т ӧ маште сай лийын да нунын ке-шамычлан
служитлаш
оппортунист-шамычлан ре деч ойыртемышынак про (тӱҥалыныт. Сталинйолташ
шительный бойым пуэн. летариат диктатурын тре- мемнан пӱтынь калыкнам
Тиде с'ездыште партий ус- боватлымыжым раш фор- троцкистско - бухаринский
тавын первой параграфше мулироватлен. С'ездыште ^ п и о н , вредитель да пушнерген ӱчашымаш пешак пролетариат
диктатурын тедыше-шамычын коварный
знаменательный
л и й ы н . идейже ваштареш Акимов методыштым палаш туныкПартнйын членже кӧ лийын ден Иуда-Троцкий вуйла- тен. Славный наркомвнукертме нерген ӱчашымаш- тыме оппортунист-шамыч делец - шамыч троцкист,
те пашазе классын партий- восстановитленыт.
| зиновьевец, б у х а р и н е ц ,
Центральный
учрежде буржуазный националнст,
жым совершенно тӱрлӧ
кок умлымаш чарашке лек- ний шамычым сайлыме го- меньшевик, эсер да белотын.
Оппортунист-шамыч дым ленинец-шамыч боль *гвардейский генерал-шамы*
тиде
партийым
тӱрлын шинство голосым налыныт. чын йырыачык муидрашвишкыдемдаш тыршеныт. Тыжечын, большевик да тым роиченыт. Нине под
л ы й тушман кашакым ра0. |По рту ни ст -ша мычын шо- меньшевик лӱм лектын.
нымышт дене тыге лектын:
Кокымшо с'ездыште при- зоблачитлыме да пытарылюбо.й гимназист, любой ниматлыме программе пар- ме.
профессор партийный ре- тийын VIII с'ездше мартен * Но кучедалмаш пытен
шений-шамычым шукташ, (1919 ий марте) лийын шо- огыл, але чыла тушманым
организапийын илышышты- ген. Социалистический ре* | пытарыме огыл. Советский
же д а тулеч моло вереат волюцийын сеҥымыже, деч калык Сталин йолташын
а к т и в н е участвоватлаш вара погынышо тиде с'езд предупредитлымыжым па
шкенжым обязатлыде шкен- у программым принимат- ла: эреак мобилизационный
жым партийын членжылан лен. Тиде программын тре- ‘ готовностьышто лияш, кашотлен кертеш. Тиде вред боватлымыжым кызытягыр лык тушманыннимогай фоный тыршымашым Мартов, илышышке пуртымо. Со | кусышт мемнам ямдылалкучен
сеҥыма- тын шудымашеш
Акимов,
Иуда-Троцкий — циалистический
велиКий
итогшым ынышт керт.
чыла нине буржуазийын шын
Мемнан родинан шемерподлый агентышт - шамыч Сталинский Конституциеш
• же шамыч партий II - шо
араленыт.
возымо.
Социалистический рево- с'ездын исторический 35
Ленин партийын кажне
членже пашазе классын па- люцийын тушманже-шамыч ийжым палемден, социашаже верч мужественне, партий программымтӱрлын лизмын у сеҥымашыже
активне, лудде кучедалше кадыртылаш тыршеныт. Но верч Марксын—Энгельсыи
лийже, манын решительне тидым ышташ нунылан тӱк- —Ленинын—Сталинын сенен огыл. Ленин ден Ста- ҥыдымашлык знамя йӱмак
кучедалын.
Партий уставын 1-ой па линын большевистский не* шке радамыштым эше чот
раграфов мевьшевик Мар*) В. И. Ленин. Сочинения, том сплочиватлат.
К. Савуров.
товын предложитлымыжак VI, стр. 12.
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ф РСДРП-ын (Российский
Социал - Демократический
рабочий Партийын) II - шо
с'ездын первой заседанийже 1903 ий 30 июльышто
Бельгийын Брюсель олаштыже почылтын.
Вашке
бельгийский полиций с‘ез
дын делегатше-шамычлан
Бельгий гыч каяш предложитлен. С езд Лондоныш
куснен, тушто тудо 23 ав
густ мартен заседатлен.
ф Политик шотышто с*ездын составшетӱрлӧ лийын:
искровец (ленинец)-шамычын „твердых“ группын 24
голосшо лийын;
Мартов
век шогышо группын 9 голосшо лийын; тайнылтше
але „болото“ представительыш— 10 голос; антиискровец шамыч—8 голос.
% С'ездын ончышаш пашашкыже 20 пунктым пуртымо. Нунын кокла гыч эн
важныйже тыгай вопросшамыч улыт: партийын программыже; партийын цен
тральный органже; партийын организацийже; нацио
нальный вопрос; экономи
ческий борьба да профес
сиональный движений; 1
майым пайремлымаш; де
монстраций ден восстаний;
партийный пашан внутрен
ний вопрос-шамыч (про
паганде, агитаций да тулеч
молат); РСДРП-ын , социа
лист - революционер * ша
мыч“ деке да русский либерльный течений * шамыч
деке отношенийже; партийын центральный органжешамычым сайлымаш.
ф Партийын программыже чыла голос дене приниматлалтын, тиде шотышто
с'ездыште совещательный
голос дене лийше-шамычат
голосоватленыт. Голосоватлымаш деч Акимов (Махн о в е ц ) воздержатлалтын,
тудо „экономизмын“ ик вит
ный представительже да
РСДРП радамыште тунамсе
оппортунист-шамыч кокла
гыч иктыж^.
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35 ий ожно-—1903 ий 30
июльышто Российский Со
циал-Демократический Ра
бочий Партийын (РСДРП)
кокымшо с'ездше почылтын. Тиде с'ездыште Российсе пашазе классын партийже образоватлалтын.
Тунам элыште революций
тӱҥалшаш обстановко ли
йын. Эл мучко экономиче
ский кризис вияҥыҥФабрик
ден завод-шамыч петырналтыныт.
Пашазе-шамычым уремыш луктын кышкыме. 4 ий жапыште (19001903 ийыште) 100 тӱжем
утла пашазым паша гыч
лукмо. Пашазе-шамыч пеш
изи пашадарым налыныт,
но тудыжымат сократитлыме. Промышленностьласе
пашазе-шамыч деке поме
щик кашакын пызырымышт
дене йорлештше
креса
ньык-шамыч ушненыт. Кугыжан годым кресаньыкшамыч эксплоатироватлымым
палашлан
тунамсе
мланде шеледымашым ончыктымашат си га: 30 тӱжем
помещик-шамыч шке кидыштышт 70 миллион деся
тин сай мландым кученыт,
а 10 миллионат пелэ кресаньык озанлык-шамыч 75
миллион десятин мландым
гына кученыт.
Пашазе-шамыч шып ли
йын огытыл. Нуно шке йӱкыштым самодержавий да
капитализм ваштареш нӧлтеныт. 1900 ийыште элыште 29 тӱжем еҥ утла бастоватлен, 1901 ийыште—32
тӱжем утла, 1902 ийыште
—36 тӱжем утла, 1903 ийыште—86 тӱжем еҥ утла
ба стоватлен ыт.
Тыгак кресаньык шамычат царский режим ваштареш выступатленыт. 1902
ийыште помещик-шамыч да
кугыжан властьше ваштареш ик Европейский Российыште гына 340
крестянский выступлений-шамыч лийыныт.
Революционный толкын
чакланен. Шемер-шамычын
стихийный возмущенийышт
писын кушкын. Но тиде
стихийныйдвиженнйым сознательныйым ышташ кӱлеш
ыле. А тидлан пагаазе классын политический партийже—революционер - шамычын кӱртньӧ дисциплинан
пеҥгыде организацийже ку
леш лийын, пашазе клаЬ
сын пашажлан мучашыш
шумеш преданный, чыла
эксплоатацийым п ы т а р ышаш верч активне кучедалше еҥ шамычын организацийышт кӱлеш лийын.
Именно тыгай партийым,
у типан партийым ыштышаш верч тунам мемнан
партийын великий строительже-шамыч—Ленин ден
Сталин тыршеныт. Ленин
шала социал-демократиче ский кружок-шамычым тудын 1900 ийыште основат
лыме революционный „Искра“ газе»' йырсплотитлап!
тыршен. Ленинский „Ис
кра" болыпевизмын п^о
грамме ден организацион
ный тӱҥ вопрос • шамыч-

з

„О езды н т ӱҥ задачыже
мо лийын шоген? шИскра“
дене выдвигатлыме да разрабатыватлыме
принципиальне да организацион
но т ӱ ҥалтыш-шамычыште
д е й с т в и т е л ь н ы й партийым
создатлымаште.
М ом именуо тиде направ
лений дене с1езд ыштышаш
улм аш у тиде , Искран* кум
ийысе деятельностьшо дене
да тудым комитет-шамычын большинствошт могырым признаватлымаги дене
ончычак ыштӓлтын. Искро
вский программе ден на
правлений партийын про
граммыж ден направленийже лийшаш у л ы т ыле, искровский организационный
план-шамыч партийын ор
ганизационный уставыштыже закрепленийым налшаш
улы т ы леи.
(В. И , Ленин. Сочинения.
Том VI, стр. 164\
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КАНИКУЛЫ М ВЕСЕЛАН ЭРТАРА Т
Йошкар-Оласе пионер ден
школьник-шамыч кеҥеж каникулым веселан да куль
турный эртараг. Теве Йош
кар Ола 6-шо номеран кокла школышто тунемше-ша
мыч тӱшкан экскурсийыип
коштыт. Сылне пӱртысан
чодраште турлӧ саскам но
гат, коллекцийым да герва
рийым ямдылат. Ятыр тунемше военно-физкультур
ный модышым йӧратат. Колчии Шура кок модельный
нулемегым ыштен. Седов
Васян болейвольный площадкыже уло, футбол да
волейбол дене модыт.
Пионер ( ӧргыппӧЗООут
ла лудшаш у литератур уло.
Тушто кече гут 40*50 луд
шо лиеш, туштак фото-ла

бораторий, авиомодельный пионер лагерь — Йошкар*
да тулеч моло
кружок- Ола. Поход корнын кужыт*
шамыч пашам ыштат. Адак шо 351 километр. Тиде велоятыр пионер да тунемше- походым Зайцев йолташ
шамыч „Таир“ лагерьыште вуйлатен да Бознова Паня,
канат. Тулеч поена, йоча- Ч у б к о в Толя, Анисимов
шамыч коглаште
турист Толя, Димитриев Андрей,
лияш да походыш кошташ Сзцукеевич К о л Я , Васьковекий Р., Карташов Витя да
йӧратыше шука.
Средин
Валерий участвоШукерте огыл ИошкарОласе пионер да тунемше- ватл^н улыт.
шамычын иниццативышт деКызыт нуно походный
не Марий республик кӧркартым
да 100 утла еай эпигыеӧ рэйонлаш веюеяпедзодым
фотогрзфироватлен,
ный походым эртаоеныт.
Походым 9 еҥ Д'лне орга- ениматлыме фото еӱретым
низоыатлыме.. Нунын мар Ленинско-Сталинский ком
шругышТ:
Йошкар Ол» — еомолын 20-шо идалыкшыШерпур пионер лагерь —
Марий Турек—Нартае, мӧҥ- лан кугу фотоальбомым
гешла Марий Турек—„Ма ямдыЛаг.
V Миилигузиц.
риец“ янда завод -Шернур 4

4

Рвезе Коммунист

30 июль 1938 ий Л6 67 (450)

29 октябрьыште Ленинско-Сталинекий
комсомолын 20-шо идалыкше

Молодежын онйжо куотло
Звенига (телефон дене). н о р м ы м 210 процентлан
Ленинско-Сталинский ком- Порханова М. темен, Ениеомолын ХХ-шо идалыкше еова, Халтурин В., Соколов
вашеш
чыла колхозласе йолташмыт 150 процентлан
комсомольский организа- теменыт.
цийыште стахановский двиТыгак „Чакмарий“ колхоженийын волнаже кумдан зыео молодежь-шамыч еташарлен шога. Сталинский хановла пашам ыштат. Те
урожайым шке жапышты- ве Иванова А.—210 процент
же да йомдарыде поген лан, Ефимова— 180 процент
налшаш верч виян тырша. лан тӱредме нормым т е - 1
Теве „Красный октябрь“ мат. „Ленин Корно“ колхоколхоз пеленее комсомоль зышто: Медина М. — 200
ский организаций ВЛКСМ-н процентлан, Кузьмина, Ма
ХХ-шо идалыкше лӱмеш мо- твеева, Сереткина, Погудилоежный звенам организо- на М., Кузнецова Л. йолватленыт. Тиде звенапаша ташмыт 185 процентлан норнормым 200 процентланте- мым темен толыт.
мен шога. Звенан етаханоЛенин лӱмеш,
„Элнет
вец-шамычше: Егоров П.—
Куатле Йошкар Армийын кугу вийже.
(Союзфото)
звеновод,
Ширшова
А.. пашазе“, „У Куат“ колхоз
Кузьмина Е. улыт. Стаха- пеленее комсомолец-шамыч
новла пашам ыштыме дене агитационно-массовый па
„Красный октябрь“ колхоз шам еайын ыштен шогат,
24-ше июльышто районыш- кызыт РСФСР Верховный
Осоавиахим органызаци- моло колхоз пеленее пер пурен гына лектын мӦҥто эн ончыч уржам тӱред Советын Первой Сессий ма- йын тӱҥ задачыже—обо вичный осоавиахимский ор- геш полыш пуыде каеныт.
териалжым да газет, жур ронный пашам чарныде ыш- ганизацийыште пашам пеш
пытарен.
Тиде факт республикан
25-ше июльышто комсо налла гыч тӱрлӧ событий тен шогымаш. Комсомоль начарын шындыме.
ский
ден районный оеоавианерген
умылтарат.
Агита
ский организаций - шамычШернур комсомол оргамолка Таланцева й о л т а ш
хим
организацийын рукоционный
пашам
е
а
й
ы
н
ланат, первичный оеоавиа- низацийын, комсомолкокла
МАССР Верховный Совепервичный
тын первой ееееийже по- „Элнет пашазе“ колхозыш- химский о р г а н и з а ц и й ы м гыч, осоавиахим членлан 10 водительышт
осоавиахимский
органи
комсомолец Бородов пеҥгыдемдаш, оборонный процент гына шогат.
чылтмо лӱмеш 414 кылтам то
заций
деч
кӱрылтмым
онйолташ
ышта.
Пырдыж
гаЧыла тиде факт-шамыч
пашам вияҥдаш кажие кекид дене тӱредын паша
Республиканский
Шернур осоавиахим райео- чыкта.
нормым 200 процентлан те* зетым кум кечылан ик ка- чын полшен шогыман.
на луктеш. Тылеч поена
председалтель ден районный осоавиахим
Но Шернурышто
гын, ветын да
мен.
тӱрлӧ
художественный
лиосоавиахим райсовет ден Половниковын еитыдымын организаций-шамычын паТельман лӱмеш колхозыео молодежь-шамыч убор тературым каныш годым ВЛКСМ райком оборонный иашам ыштымыштым он- шаеҥышт але йотке, калык
кашакын вреди
паша деч ӧрдыштӧ шогат. чыкта. Райсовет оеоавиа- тушман
ным кӱчык жапыште пыта- лудеш.
тельстве
пашашт
кодшым
Теве Казанский МТС пе хим пашазе Бурков 1937
С АЛ М И Н —
раш виян кучедалыт, 27
ВЛКСМ Звенига райком лен 53 комсомолец улыт, а ий декабрь тылзе гыч па пытараш пижаш кӱлеш, ма?
июльышто уржам тӱредын
осоавиахим членлан 7 ком шам ышта. Но але йотке нын в е л э кычкырат. а
секретарь.
пытарен. Тӱредмаште паша
сомолец гына шогат. Тиде тудо ик кана велэ верыее шкешт але йотке прак
первичный осоавиахим ор- первичный осоавиахимский тический паша дене большевикла калык тушман каганизацийыште
предееда- оргинизацийыш лектын.
Республиканский Совет шакын кодшыштым вожге
Тельман лӱм колхоз пе- низаций 18 июльышТо ком тельлан комсомолец Шаленее комсомолец, несоюз сомольский еобраниеш ку мов И. шога. Но тудо ида- организаций гыч Шерну- кӱрышт пытараш, вредительствын последствийжым
ный молодежь - шамычын гу куанымаш дене лончы- лык коклаште ик погыны- рыш „полыш“ пуаш Емель пытараш пижын огыт ул.
письмаштым Шернуррайон лышт. Лончылен налмеке машым гына эртарен, ни- янов, Кротов, ГребневйолОсоавиахимский органипоена комсомолец-шамыч могай оборонный п а ш а м ташмыт миеныт гынат, нумучко лончылмаш виянкая. шке ӱмбакышт обязатель ыштен огыл.
но колхозный осоавиахим- зацийым пеҥгыдемдаш кыТеве „1 март“ колхоз пе- етвым нальыч.
Тугак Льнозавод, „Йош екий организацийыш мий- зытак нижман.
Г. ЭрскиЙ.
кар Шӱдыр“, „Ӱжара“ да де, осӧавиахим райсоветыш
Анисимов Н.
ленее комсомольский орга
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ОБЯЗӒТЕЛЬСТВЫМ НАЛЬЫЧ
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М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й
АН ТИ ВО ЕН Н Ы Й КЕЧЕ
24
ий ожно— 1914 ий пер-] Ипмериалистический еар
вой августышто—мировой | пытыме деч вара але тӱня
сариШ первой
лӱймыжӧ 1чын тыные илышым ужын
шергалте. Элысе шемер- огыл. У еар тӱҥалшашын
шамыч ий еда первой ав шучкылыкшо ий еда пӱеегуст международный анти меш да кумдаҥеш, тиде
военный кечым эртарат.
утларакшым Германийыште
1914— 1918 ийлаее миро фашист - шамыч озаланаш
вой
империалистический тӱҥалмеке кумдаҥе.
еарын кугу эҥгекым конУже кок ий героиче
дымыжым нигунамат мон- ский Испанский калык вашдаш ок лий. Тиде еареш тареш итало - германский
10 миллион еҥым пуштмо, интервент кашакын еарышт
20 миллион утла еҥ еу- лийын шога. Японский имеырген. Ик кугыжан армий периализмын Китайын кагына 2 миллион 300 тӱжем лыкше ваштареш кредалеҥым колымаш дене йом- мыжлан икий эртыш. Абисдарен да 5 миллион еҥым еинийыште итальянский фа
еуеыртен. Тунам миллион шизм дёне ылыжтыме еар
дене тулыкеш кодшо йоча йӧршешак
йӧрен
шуын
да удрамаш-шамыч шорты- огыл.
ныт. Сар жапыште шемерКапитализмыште ик еашамыч кӱчызыш еавырне- рат „пытартыш*
лийын
ныт да шуженыт. Тиде жа- огеш керт. Капиталисти
пыште калык шукеммаш ческий мир кӱчызылык, папеш чот еократитлалтын.
шадыме-шамычым шочыкЧыла тӱняее калыкын еа- тымо еемынак еарым шорым ужмыжо шуын огыл. чыкта. Чыла еарлан тунам
Буржуазий калыкым онда- велэ мучаш лиеш, кунам
лашлан 1914—1918 ийлаее капитализм
еӱмыралтеш,
еарым „пытартыш еар“ ли* кунам социализм чыла тӱеш, манын шойыштыныт. няште ееҥа.

Кызыт еарым тӱҥалмашын тӱҥжылан фашизм
шотлалтеш. Фашист-шамыч
шке кидыштым еҥ терри
торий ӱмбаке вишак шуйкалат. Фашизм еарым тӱҥ
пашалан шотла. Германский
фащизмын главарьже—Гит
лер еарым даже высший
поро пашалан шотла.
Германий
ден Японий
шке коклаштышт
„анти
коммунистический“ лӱман
келшымашым заключатленыт, а кӱчыкын ойлаш гын
—секретный военный союз.
Японо-германский келшымаш деке Италият ушнен.
Сарым йоратыше-шамыч
тыные илыш верч тыршыше государствылашке шпи
он, вредитель, диверсант,
пуштедыше шамычын отрядыштым колтедат. Капита
листический держав-шамы*
чын разведкышт троцкист
ский бандит кашакын уелугышт дене кумдан пайдаланат.
Германий, Японий, Италий, военный раеходым кугун кучылтмышт дене озанлыкыштым
йорлештарат.
Нине эллаште шемер-шамыч йорлештыт, пелэ т у 
жен илат. Германский фа
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шист-шамыч даже „Ӱй ол*
меш пушко-шамычым“ лӱман лозунгым шонен лук*
тыныт. Тиде лозунг пӱтынь
средствам.сарлан ямдылалтмаш пашаш колтымым раш
ончыкта.
Фашизм у еарлан виян
ямдылалтеш. 'Гиде ямдылалтмашым Англии, Фран
ций гай государстве-шамычын правительствышт пырля, коллективный оборонылан ямдылалтыт
ыле
гын, фашизмылан кӱлеш
чаракым пуэн кертыт ыле.
Но Англий ден Францийын
капиталиетше-шамыч агрес
сор кашакын грабительский
аппетитыштым удовлетворитлаш шонат.
Теве молананглийский ден
французский правительстве
шамыч Испанийысе интер
вент кашаклан фактический
полшен шогат.
Мемнан
социалистиче
ский отечество всеобщий
еарым аралыше ваштареш
пеҥгыдын, последовательне
кучедалын да кучедалеш.
СССР - ын последователь
ный тыные политикшылан
кӧра гына але мартенат
фашист-шамыч
всеобщий
военный пожарым ылыж-

тен кертын огытыл. Совет
ский Союз шкенжын тыныслык верч кучедалмаштыже чыла мланде шарыее
калык маееын поддержкыже дене пайдалана. Садланак еарым ылыжтыше ка
шакын мемнан отечествым
ужмышт огеш шу.
Мемнан пеҥгыде да ееҥаш лийдыме Пашазе-Крееаньык Йошкар Армийна
уло. Тушман мемнан роди
на ӱмбак окержалтеш гын,
мемнан Йошкар Армийна
тушманым шкеныштынтерриториешыжак кырен шалата.
„Нимогай „случайность“ да
мемнан внешний тушманшамычын нимогай фоку*
еышт мемнам ямдылалтын
шудымашеш авырен ынже
керт, манын военный напа
дений шучкыДык ончылно
иӱтынь мемнан калыкым
мобнлизационно ямдылык
еостоянийыште кучаш кӱлеш“... Сталин йолташын
тиде ончыктымыжым мемнан элыее чыла шемерлан
пеҥгыдын пален шогыман.
И. Борисов.
Отв. редактор—
Г. М. ЭРСКИЙ.
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