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Сииикыштв: Йошкар-Ола кинотеатрын у зданийжым строитлыше самырык пашазе-шамыч
ВКП(б) историйын Краткий курсшым газет гыч лудмым колыштыт. Пропагандист Чулков лул еш .
Фото М. Чуршуковын .
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КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ ЭЛЛАШТЕ
|Генлейновец-шамычын
штурмовой отрядыш-;
I тым роспуститлымаш;
Чехословацкий
прави
тельстве
генлейновский
партийын штурмовой отрядше-шамычым
роспуститлыме нерген пувчалым луктын. Тиде мероприятийым
шуктымаште
чараклыше
енмнамыч арестоватлалтыт

Генлейновец-шамычын
Германийыш
нуржмышт
| Германо - чехословацкий
[границыште улшо Гирш* берг ола гыч Рейтер агентствын Берлинысе корресповдентше тыге увертара:
9 тужем утла генлейновец
германский границым вончен каен.

США-се молодежь
Чехослованийым
аралаш шогалеш
ТАСС-ын увертарымыже
почеш, США-се шуко юношеский
организацнйым
ушен шогышо „Американ
ский молодежь
Конгрессын“ исполнительный комитетше Чехословакийым
аралаш шогалын, исполком
США правительстве дек
Германийыш
оружийым
шупшыктымым чараш йодын ӧбращатлен.

Индийыште студентшамычын стачечный
движенийже

ПАРТИИ ИСТОРИИЫМ
ОРГАНИЗОВАННЕ ЛУДЫТ
Хлебвиково МТС леленсе ВЛКСМ первичный организацийыште
комсомолец шамыч
Кучин, Каза*
ков А., Заболоцких Л., Заболоцких Н. да Зайцев
йолташмыт политграмотым
тунем пытарымеке кызыт
лекше ВКП(б) историйын
Краткий курсшым лудаш
туҥальыч. Кодшо заняти-

йыште ВКП(б) историйын
первой главажым лудмаш
да тиде глава нерген кутырымаш лие.
Комсомолец - слушательшамыч ВКП(б) историйын
Краткий курсшым у учебник почеш оргавизовавне,
кумыл нӧлтын тунемаш тӱҥалыт.
М. Фавстов.

Английский ден индей
ский печатьын увертарымышт почеш, Индийыште
пытартыш кечылаште студент-шамычын стачечный
движений кумдан шарлен.
Теве, примерлан, студентшамычын стачкышт Каль
кутта олаште увертарыме
ыле, тушто 15 тужем еҥ*
наре участвоватленыт.
Студент шамычын поли
тический стачкышт Индийын моло кугу олалаштыжат лиеда.

2

Рвезе Коммунист

21 сентябрь 1938 ий № 84 (468)

КОМСОМОЛЬСКИЙ
НАЛМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЫМ
ОГЫТ ТЕРГЕ

илы ш

Чыла организацийлан полшыман

Мемнан „Йошкар пеледыш“ колхоз пелен (Кужеҥер р-н) комсомольский организацийым 1930 ийыште
почмо.
Кызыт организацийын пашаже пеш лушкен. Комеорглан Куликов Алексей
йолташ шога, тудо пашам
пеш ӧрканен ышта.
Ме, комсомолец-шамыч,
ятыр гана Кужеҥер райко
мол дечын политучебым
эртарашлан
пропагандистым колташ йодын улыва.
Туге гынат, райкомол кызытат пропагандистым колтен огыл. 1938 ийыште политучебо улыжат кок гана
велэ лийын.
Комсомол радам кушмашат пеш эркын кая. 5 тыл
зе коклаште ик еҥымат
ВЛКСМ членыш пуртымо
огыл. А мемнан „Йошкар
пеледыш" колхозышто комеомолыш пураш шонышӧ
рвезе ден Удыр-шамыч ятыр
улыт.
Комсомолец-шамыч член
ский взносым 5-6 тылзе лиеш тулен огытыл. Райко
мол пашаеҥ - шамыч тиде
организацийын
пашажым
вияҥден колтышаш улыт.
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Шернур районышто ятыр ный организаций еекретарь- членский взносымат жапервичный ВЛКСМ орга шамычым поген отчетный пыште ок пого. „У к еч е“
13
сентябрьыште Марий-низаций-шамыч пашам код- выборлан ямдылалтме во Колхоз пеленее комсомоль
Турек райкомолын пленум- шо ийее деч еайрак ыш прос дене еовещанийым ский организацийын еекретарьже Семенов П. П. те
жо эртыш. Пленумышто таш т ӱ ҥ а л ы н ы т . Теве эртарен.
„У
шурно“
колхозысо
ком
Ленинский комсомолын 20
Туге гынат, районыео ний январь годеек ик поорганизаций комсомол организацийлаш- гынымашымат эртарен огыл.
ийжылан ямдылалтме нер- сомольский
ген ВЛКСМ райком секре тений 11 еҥлан ешаралтын. те шуко ситыдымаш-шамыч Нине ончыктымо организатарь Комелина йолташын „1 март“ колхозный ком улыт. ВЛКСМ райком па- цийлаште выборлан ямды*
пеш начарын
докладшым да НКВД ден сомольский организаций—8 ш ае^ш ам ы ч первичный ор- лалтмашат
мебельный фабрик комсо еҥлан кушкын. Нине орга- ганизацийлаште шуэн ли* кая. Райкомол п аш а е^ш аполитиче йыт, нунылан шагал пол- мыч тидым палат гынат,
мольский комитет секре- низацийлаште
еитыдымашым
кораҥдаш
ский
воспитаний
пашамат шен шогат.
тарь-шамычын садокладышогыт полшо.
еай шындыме. Политучебо
тым колыштмо.
„III Интернационал“ колОтчетный выбор годым
Пренийыште 12 еҥ вы- эре ончыктымо кечылаште хозыео ВЛКСМ первичный
организаступатленыт. Выступатлы- эртаралтеш. Слушатель-ша- организаций ( с е к р е т а р ь комсомольский
ше-шамыч ВЛКСМ-ын юби* мыч ямдылалтын толыт, Горбунов йолташ) 1937- цийлансекретарьыштын палейжылан ямдылалтмаште конспектым возат. Заняти- 1938 ийлаште комсомолыш шаштым терген налын, пеҥгыде выводым ыштыман.
ситыдымаш пашам, райко- ят активне эртаралтеш.
ик еҥымат пуртен огыл.
Чыла комсомольский па
молын политучебо отделВЛКСМ ЦК-н пунчалже .О р ех о в о “ колхозный ком
шам еаемден отчетный выжым критиковатленыт. Ав почеш комсомольский ор сомольский
организацийгуст тылзыште 13 полит ганизацийлаште отчет ден ыштат (секретарь А. По борлан чыла могырымат
кружок пашам ыштен огыл, выборлан ямдылалташ тӱ- ловников йолташ) кызыт еайын ямдылалтын шуаш
июль тылзе гыч пропаган ҥалме. Сентябрь тылзыште мартен ик еҥланат кушкын тыршыман.
Анисимов Н.
дист - шамычлан
семинар райкомол Шернур ден Ка огыл. Половников йолташ
ВЖ СМ Шернур райкомын
лийын огыл.
занский кустлаште первич комсомолец-шамыч дечын пропагандистше.
Комсомол
радам кушмашат пеш начарештын.
Кокымшо кварталыште комсомолыш 196 еҥым пуртымо гын, кумышо кварталыште улыжат 83 еҥым гына
нуртымо. Комсомольский
организацийлаште комсомо
лец-шамычын юбилей вашеш налме обязательстве
тергымашым райкомол организоватлен огыл.
Теве „Аврора“, „Элнет“,
„Садер“, „Красин“ колхозлаште да мебельный фабрикыште комсомолец-ша
мычын налме обязательствыштым ик ганат тергыме
огыл.
Пленум Ленинско-Сталин
ский комсомолын юбилейжылан ямдылалтмаш паша
нерген
мобилизационный
решенийым луктын. Пленум
член-шамычым первичный
комсомольский
организа
ций-шамычлан полшен шоЙошкар-Ола фельдшерско-акушерский школышто 200 наре етудент-шамыч ПВХО кружокышто
гаш поена организацийлаш- тунемыт. Сиимкыште (ш ола гыч пурлашке): тиде школышто тунемше-шамыч—Васина 3., Бирю 
ке пеҥгыдемдыме.
кова Т., Мотовилова Е. даМ отовилова Л. ПВХО кружокысозанятийлан ямдылалтыт.
Фото М. Чуршуковын.
В. С.

ОРГАНИЗАЦИИЫН
ПАШАЖЫМ
ВИЯҤДЫМАН

ПЛЕНУМ ЧЛЕН-ШАМЫЧЫМ
АКТИВНЫЙ ВНУТРИСОЮЗНЫМ
ПАШАШ ШУПШАШ
Эртыше районный конференцийлаште
ВЛКСМ
райкомын пленум ден бюро
еоетавышкыже шӱдӧ дене
практический п а ш а ш т е
кушшо, у активный ком
сомолец-шамычым
еайлыме. Тиде у актив райкомолын пашаштыже кугу рольым
модеш. Пленумын
кажне членже первичный
комсомольский
организа
ц и й ы ш т е да райкомолы ш то ыштыме пашажлан
ответственностьым
куча.
Нуным пашаште моштен
кучылташ кӱлеш.
Шушаш отчетно-выбор
ный кампанийыште внутри
союзный
пашам шындымаште первичный организаций-шамычлан тиде актив эн
кугун полшаш
тӱҥалеш.
Садлан актив да пленумын
членже-шамыч дене пашам
райкомоллан кӱлеш еемын
организоватлыман. Плену-

мын членже-шамыч комеомолын эн активный пашае ҥ ж е ^ а м ы ч лийшаш улыт.
Туге гынат, южо райко
мол-шамыч: Шернур (рай
комол секретарь Петров),
Морко (райкомол секретарь
Щербаков) да молат пленум
член-шамыч дене
пашам
огыт ыште, нунын деч торленыт. Шернур райкомол
пленумын
членжылан 37
еҥ шога, нунын кокла гыч
14 еҥже ВКП(б) членыш кандидатлан шотлалтыт. Но
ВЛКСМ райком пленумын
ик
членжымат
комсо
мольский организацийлаш
прикрепитлен огыл, ком
сомольский порученийым 9
еҥлан гына пуэн. Пленум
член шамыч верлаште пер
вичный организацийын пашаже дене огыт интерееоватле. Пленум член Пекпаев йолташым райкомол
„Оно-Сола* ден „У ял*

колхоз пеленее первичный
комсомольский
организацийлаште пашам ышташ
поручитлен. Но Пекпаев
йолташ нине колхозласе
организацийлаште ик ганат
лийын огыл. Тиде районышто
пленумын
южо
членже - шамыч йӱмашке
шупшылтыныт (Богданов,
Пушкарев да молат). Пленумын членже-шамыч Гор
бунов ден Полянин первич
ный комсомольский организацийыште
секретарь
улыт гынат, пашам пеш
начар ыштат. Тиде чылажат райкомол секретарь
Петровын актив дене па
шам ыштыдымыжым
ончыкта. Тудо пленум членшамычымат ок пале.
Морко райкомол гын пле
нум член-шамыч дене па
шам ыштыме велэ огыл,
но даже нуным йомдарен
пытарен. Кызыт пленумын
40 членже гыч улыжат 17 еҥ
гыня кодын. Йошкар-Ола
райкомол пленум член То
карев,
Коротков комсо
мольский п о р у ч е н и й ы м
огыт шукто, шке организа*
цийыштышт секретарь улыт

гынат, пашам пеш начар
шынденыт, политучебо ок
эртаралт, комсомол радамым куштышаш верч огыт
кучедал.
Ты шотышто
ВЛКСМ
Обкомат пашам начар ышта.
Обком нленумын членжешамыч верыщте райкомоллан огыт полшо, нунын пашаштым контролироватлен
огыт шого. Пленумыштат
лиймашышт уке (Филиппов
—Марий-Турек р-н да мо
ла т).
Отчетно-выборный кам
паний эре лишемеш, Тиде
важне политический пашам
шӱкташлан первичный орга
низаций-шамыч комсомоль
ский актив деч, пленумын
членжешамыч деч
кугу
п о л ш ы м а ш ы м * йодыт.
ВЛКСМ райком-шамычлан
кызытак пленум член-шамычым первичный комсо
мольский организацийлаште выборлан ямдылалтме
пашам еаемдаш полшаш
прикрепитлыман.
Пленум член-шамычлан
комсомольский
организацийлаште велэ огыл, но

Шой мар.

гео

ЗНАЧОКАН

лийыт

Сталин лӱмеш колхозышто (Йошкар-Ола район) ком
сомолец-шамыч ВЛКСМ-ын
юбилейжым ГСО значокан
лийын вашлияш обязательетвым налыныт. Кызыт 7
комсомолец ГСО значоклан
нормым едатлат.
М. М. Смирнов.
организаций укеан колхозыштат первичный комсо
мольский
организацийым
организоватлаш пижашышт
кӱлеш. Нуно первичный
комсомольский
организацийын, тугак райкомолын
пашажлан
мутым кучат.
Но
пленум
член-шамыч
райком бюрон пашажым
огыт контролироватле, интерееоватлыше вопрос дене пленумышто принципи
альный
вопросым
огыт
шынде, тыгакак райкомоллан пашам ышташышт еитышын огыт полшо.
Райком пленум член-шамычлан комсомольский организацийлаште
больше
вистский критик ден еамокритикым ишаш тӧчышӧшамыч ваштареш решительне кучедалаш пижман.
ВЛКСМ райком-шамычлан
пленум член-шамыч дене
эрр кылым кучыман, нунын
пашаштым контролироватлыман, нунылан эреак полшен шогаш кӱлещ.
ВЛКСМ Обкомын
инетрукторжо —
В. СМИРНОВ .
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Комсомолын VI с‘ездше щанийыште Сталин йолташ зын пашаже ик мыняр еаЛенинско - Сталинский| нышто ик комбайнат тына1924 ий 12—18 июльышто выступатлымыжгодым ком- емын. Тидлан комсомолыш*
комсомолын
XX идалык- ре тӱредын огыл. Филип
лийын. С'езд В, И. Ленин еомолын рольжо ден тӱҥ то комсомольский пашан
колымо деч вара пел ий задачыжым еайын опреде- формыжо да методшо нер- шым вашлийме нерген к а - 1пов шке рекордшым комзртымек погынен. Ленинын литлен.
ген дискуссий шуко пол- ҥашымыланна ынде ятыр еомолын славный юбилейзнамяжым ленинский вер
»Молодежын
коммуни шыш. Тиде дискуссийыште лиеш. Тунам общий погы- жылан посвятитлен.
Комсомольский комитет
ный ученик Сталин йолта- стический еоюзшо,—ойлен комсомольский пашам кӱр* нымаште комсомолец-ша
шын вуйлатыме коммуни Сталин
йолташ,—резерв, лаш тӧчышӧ антисоветский мыч чыланат шке ӱмба- юбилей вашеш лекций, бестический партий кушкӧ крееаньык ден пашазе-ша троцкистский платформым кышт конкретный обяза- ееде-шамычым эртара. Лекнӧлтен
ончыко наҥгаен. мыч гыч резерв, тужеч пар йӧршеш шалатыме. Моло- тельствым нальыч, родина- цийыш, бееедыш несоюз
Совет-шамыч
II с'ездын тий пополненийым кошта- дежын положенийжым еа- авалан чапле пӧлӧк-шамы- ный молодежь - шамычат
кугу интерес дене коштрибунжо гыч великий ста лын налеш. Но тидын де- емдыме шотӹшто партий чым ямдылаш лийыч.
Комсомолец-шамыч
эртыт. Пытартыш кок тыллинский клятве йоҥгалты- не пырляк инструмент, пар ден советский правительныт. Сталин йолташ почеш тий кидыште молодежь етвын тӱрлӧ мероприятий- лаее кече гычак шке обя- зылаште ВЛКСМ*ын иетошукты- рийже, международный по
тиде бессмертный мутым маееым шке влиянийышкы* жым эртарымылан лийын, зательствыштым
шаш
верч
кучедалаш
чот ложений
нерген,
молат
миллион дене шемер-шамыч же подчинятлыктыше инст производсгвышто молодеойленыт, великий ленин румент“ **).
жын положенийже еаемын. пижыч. Комсомолец-шамы лекцийым, бееедым эртаский знамям яндарын куРКП(б) ЦК оргбюро заРКСМ-ын
VI
с'ездше чын паша производитель- рыме. Санденак нееоюзный
комсомолыш
чаш да Ленинын заветшым ееданийыштыже
1924 ий партийын ХШ-шо с‘ездын ностьышт кок гана кугеме. молодежын
желаньыже у ш р
чын шукташ вождьын ко- апрельыште комсомольский комсомолец-шамычым идей Филиппов Микале, Красно пураш
лоткаже воктен клятвым актив нерген ойлымо речь- но вооружатлыме нерген ва Вера, Кольцова Ана, кугемеш. Теве июльышто
пуэныт. Советский
элын ыштыже Сталин йолташ ончыктымыжо почеш лук- Григорьева Татьяна, Семе организацийыште 16 ком
пашазе класс ден шемерже- комсомол ончылан кум тӱҥ мо решений-шамычыштыже нова Вера, Петрова Анна, сомолец ыле, а кызыт 23
шамыч ленинский партий задачым шынден:
коммунистический партий молат тӱредмаште паша еҥ лийын.
ВЛКСМ-ын XX идалык
йыр утларак чот чумыргеПервой
задаче тыште да тудын тошто больше нормым 185 процент мар
те
темаш
тӱҥальыч.
юбилейжым
„Патыр“ колныт. Леиинын
пашажым шога: молодежын еоюзшы- вистский гвардийже вуллахозыео
комсомолец-шамыч.
Мемнан
комсомольский
мучашыш шукташлан лу лан тудын туҥ пролетар тыме почеш еоюзын члентӱжем дене пашазе-шамыч ский ядрожым, чыла союз же-шамычым чыла мелко организацийын членже М. оборонный значок-шамыч
партийыш пуреныт. Ленин дене руководитлыме ядро- буржуазный влияний да Филиппов уржа ден шӱ- дене вашлийшаш верч куКызыт
нуно
ский призыв комсомоллан жо еемын обеспечитлаш... уклон-шамыч ваштареш, ле льым тӱредмаште чудесам чедалыт.
ВС,
ПВХО
значоклан
норончыктыш.
Тудо
туредме
240 тӱжем у членым пуэн.
Кокымшо задаче шога: нинизм деч отступатлышемашина
дене
100
гам
тӱмым
едатлаш
ямдылалтыт.
Тиде жапыштак парти- тиде ядрон вийже денемо- шамыч ваштареш неприми
редын, тений Морко райоКольцов, М ихайлов.
йын тушманже—троцкист- лодежын крестьянский ужа- римо
кучедалме духеш,
шамыч партийын генераль шыжлан реальный руко- мемнан паргийын опытшо
ный линийышкыже атакым, водствым
обеспечитлыме да тудын традицийже душкеныштын гнусный, по предметлан Союзын тӱҥ хеш, пашазе движенийышКумьинский пелэ кыда- тунемаш
обязательствым
дрывной пашаштым утла- районжо ден узловой пун- те большевик-шамычын оп
лаш
школышто
(Кырыкналыныт.
Тиде
обязательрак вияҥденыт.
ктшо-шамыч мучко проле портунизм ваштареш беешуктышаш
верч
Троцкистский контррево та р с к и й ядрон чыла паша- пощадне кучедалме опы- Марий район) пионер во етвым
люционный платформын ик еҥжешамычым шеледаш... теш воспитатлымаш лийын жатый Попова Зинан отряц- отрядын вожатыйже тупунктшо молодежь нерген
Кумышо задаче тыште шога, манын ончыктымо. ше Ленинско - Сталинский ныктышо Попова йолташат
вопрос лийын. Троцкист- шога: ялышге крестьянский
С‘езд тыгай вопрос-ша* комсомолын 20-шо идалык- активне полшен шога.
Шиндырьяльский тӱҥалшамыч комсомолым парти* ,молодежын
многочислен мычым лончылеа: полити шылан чот ямдылалтеш.
тыш
школыштат пионер
Юбилейлан
тудын
отрядше
йын тӱҥ кадрже ден ту- ный актившым комсомол* ческий положений да мовожатый-шамыч
Васкина
фашистский
интервент
ка
ды н ДК-лан ваштареш шо- лан обеспечитлаш,
тиде лодежын задачыже-шамыч,
ден
Кутюшкин
йолташмӹшак
ваштареш
Испанийсе
галташ тӧченыт.
активым политический вое- I молодежым политический
Но троцкист - шамычлан питатлаш, тудым ялыште воспитатлымаш ден ленин молодежын героически ку- тын отрядышт ВЛКСМ-и
юбичейже лӱмеш
молодежым ленинский кор- пролетарский проводникым изм, молодежын Комму чедалме да Китайысе еар чапле
отличне
тунемшаш верч
нерген
альбом-шамычым
но гыч кораҥдаш логалын ышташ... ***)
нистический
Интернацио
социалистический
еоревноямдыла.
5-ше
клаееыште
огыл.
Сталин йолташ комсо нал Исполнительный коми- тунемше пионер-шамыч Л е  ванийыш ушненыт.
Партийын XII ден XIII мольский активым моштен тетыштыже РКСМ делега- бедев ден Путилов монголь
Р ябова.
с'е зд ш е партий
ончылно кучылтмо годым тудо кугу цийын отчетшо, Централь фьер шарым ямдылаш тӱный
Комитетын
отчетшо,
■самырык кадр - шамычлан вий,
чудесам ончыкташ
ВЛКСМ Кырык-Марий
ҥалыныт. Тид деч поена
большевизмын боевой тра- способный лийын кертеш юношеский трудын пере* йоча-шамыч отличнеда хо
райкомын пионерский от
дицийжым, пашазе клас- манын ойлен. Сталин йол- епективше • шамыч нерген, рошо отметке дене гына
дел вуйлатышыже.
сын тушманже ваштареш ташын тиде ончыктымыжо комсомолын ялыште па
нерген,
партийын революционный почеш, партийын XIII с‘езд- шам ыштымыже
КОМСОМОЛЫН 20-шо
молодежь
жучедалме опытшым, оп ше РКСМ-ын пашаже нер- крестьянский
портунизм ваштареш куче- ген важне решенийым при- школ-шамыч нерген, дет
ИДАЛЫКШЫЛАН ЯМДЫЛАЛТЫТ
ский коммунистический дви
далм е опытым передават- ниматлен.
нерген, Красный
Школышто добровольный
Л е н и н с к о - Сталинский
л аш , молодежым партийын
Партийын XIII с‘ездше жений
программе да тактикыж комсомолец шамыч парти- Армий ден Флотысо паша комсомолын 20-шо идалык- кружок-шамычат шке пашым Медведево пелэ кы- шаштым еаемдаш тӱҥалыдене еайын палдараш зада йын да тудын пӱтынь па- нерген.
Молодежь ден йоча-ша далаш школысо комсомо ныт. Теве физкультурный
че шога, манын ончыктен. шаштыже первой помощСталин йолташ молоде- никше улыт, манын ончык- мычым коммунистический лец да тунемше - шамыч кружок юбилей кечылак
жын большевистский вос тен.
Пашазе
молодежь воспитатлыме нерген, ео- (Йошкар-Ола район) ееҥы- 100 БГТО значкист-шамыпитаний пашалан кугу вни- коклаште комсомол
п о  юзын экономический паша- машым ыштен вашлияш чым ямдылашлан кызыт
тренировке да нормо едатманийым ойырен. Парти- литический ден культур же нерген да РКСМ-ын ямдылалтыт.
Чапле юбилей
лӱмеш лымашым Ъртара. Литера
йын XII с'ездыш тыже вые- ный п а ш а м
правиль- ялыште ыштышаш пашаже
тупатлымыж годым Сталин не келгештарен мошташ- ден еоюзышто пролетар школышто отличне тунем- турный кружок еӱретан
йолташ, комсомол парти- лан тунемаш кӱлмым с'езд ский вуйлатымашым пеҥ- шаш верч социалистиче художественный журналым
йым пашазе класс дене ончыктен. Ялыште пашам гыдемдышаш нерген с‘езд ский соревнований кумдан луктеш.
уштарашлан ик приводной ыштыме нерген резолю- шуко важный решений-ша- шарлен. Кажне тунемше,
ВЛКСМ первичный орга
туныктышо, поена клаее- низаций юбилей вашеш 15
ременьже лийын шога, ком цийыште с'езд яллаее ком мычым луктын.
VI
с‘езд РКСМ-ым Л ешамыч

шке коклаштышт пионер-отличникым комеосомол ден молодежь пар- сомольский
организацийнинский
комсомол
(РЛКСМ)
еоревноватлат.
Тидын дене молыш пурташ ямдыла.
тийлан вообще кугу значе- шамычын кугу рольыштым
манын
лӱмдымӧ
нерген
ретунемаш
коштмаш
ден уенян улыт, „ молодежь фрон- палемден.
С‘езд печать
шенийым
приниматлен,
тиИ. П. Иванов.
певаемостьат
нӧлталалтын.
тым особо угрожатлымы- нерген лукмо
резолюцидын
дене
пырляк
комсо
.лан шотлаш кӱлеш, вет йыштыже
всероссийский
мемнан партийын против- комсомольский газетым ео- мол ленинский завет-шамыникше-шамычын атакышт здатлаш кӱлмым признат- чым шуктымаште партийын чын полышкалышыже
тиде областьыште утларак лен.
манын ончыктен.
Мый Цибикнур кыдалаш
Аз‘ял пелэ кыдалаш шкоетеҥгыде", *) манын ончыкПартий XIII с'ездын диVI
с'ездын значенийже:лышто тунемше пионер школын (Йошкар-Ола ра
тен.
ректившым комсомолын VI
Партийын XIII с'ездше с‘ездше шкенжын тӱҥ па- тудо еоюзын задачыжым Иванов В. (Морко район) йон) 7-ше классыштыже
деч ончыч, 1924 ий апре- шажлан шотлен. VI с'ез молодежым к о м м у н и з м музык шокташ пеш маетар. тунемам. Мланем кызыт 1&
воспитатлымашке Тудын балалайке, скрипка, ий темын. Садлан мый ком
л ьы ш те РКП(б) ЦК пелен дыште 700 тӱжеман орга духеш
еавыраш
кӱлмым
ончыктен мандолина уло. Нунын де- сомол радамыш пураш яммолодежь коклаште пашам низованный молодежын 979
Ленинско-Ста
да
яллаште
комсомолын
не Ваня еай шоктен мош- дылалтам.
ыштыме вопрос дене со делегатше
лийын, V-ше
вещаний эртен. Тиде еове- ден VI с‘езд коклаште еою- влиянийже ден пашажым та. Ленинско - Сталинский линский комсомолын юбичот шараш вопросым пеҥ- юбилейлан тудо у муро- лейжым комсомолыш пу*) „И, Сталин.
»Комсомол
гыдын шынден.
шамычым тунемаш задачым рен вашлиям.
**) Туштак, 12 етр.
-нергеҥ*. 6 етр. »Молодая ГварМ. М. Смирнов*
ишнден»
М орозов.
(„Юный
Коммунист*
гыч).
***)
Туштак,
19—21
етр.
жия*. Ш 7 ий.
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Славный юбидейлан
пионерский пӧлӧх
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ЮЗилейым комгомолыш
пурен вашлием
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Шота Руставели

.У ил“ футбольный
к о м щ е Куйбышев
олаш каен

П урак кокласе мӱндыр курым гочын
Мемнан дек современшкла толат.
Шым шудӧ витле ий эртен . Пеш шуко кочым
Чыташ пернен шочшет дене тылат.
Миссионер-влак кышкышт мӱгыршӧ Курашке*)
Поэмын кажне строчным рӱдаҥдаш.
Тыршеныт нуно: тул орашке
Шуэн оетым ломыжлаш.
Иктат ыш керт чудесный Тариэльым,
Отважный Автандилым рокышко тоен.
Грузинский калык шергакан поэмым
Кредалме курым гочын знамыла конден .
Великий Руставели! Колыштян оемым.
Тӱняшке йыр Кавказ гоч шарлыш тыйын труд.
Чылан ыҥлат, чылан аклат т улан поэмым
Вет тудо— шерге изумруд.
Мура муретым курыклаште чианури,*)
Мурат нӧлталтше тӱрлӧ-тӱрлӧ калыкат.
Мурат кӱсле, кантеле *) чудный мурым,
М ура тӱнян кугу айдеме—великий уныкат.

Снимкыште: Морко районысо
пункт дене.
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Физкультур пашам
саемдаш Мамаев
ок полшо

У закон-шамычым тунемыт
Марий-Турек. Мосара ял
совет кӧргыштӧ агитаторшамыч СССР Верховный
Совет 2-шо Сессийын лукмо закон-шамычым колхозник-шамычлан сай умландарен шогат.
Агитатор-шамыч Елыба-

сс

лат) Маргизым да тӱҥалше
поэт, писатель - шамычлан
полшымаште ситыдымашшамычым критиковатлышт.
Тид деч вара
тӱҥалше
поэт, писатель - шамычым
ушен шогаш кружокым да
тудын бюрожым кум еҥ
дене (Деревяшкин,
Каза
ков Н., Сизов) сайлышт.
Кружокышто тӱҥалше поэт,
писатель-шамычын пашаштым ончымаш да тӱрлӧ те
ме дене научво лекций-шамыч лияш тӱҥалшаш.
А нтонов Ивук.

на

Тӱҥадше поэт, писатель ■шанычыи совещаиииышт

ий
ск
ой

КАЗАКОВ МИКЛАЙ.
1) Кура—Кавказысе эҥер.
2) Чианури—Грузинский калыкынмузыкальныйинструментше.
8) Кантеле—Карельский калыкын музыкальный инструментше.

Шукерте огыл Совнарком
пелен искусство паша дене
комитетыште республикан
ский самодеятельный олимпиадылан ямдылалтме нерген совещаний эртыш. Тушто республиканский олимпиадылан ямдылалтме нерген искусство паша дене
комитетуправлений началь
ник Вязьмин йолташ докладым ыштен.
Республиканский олим
пиаде ноябрьтылзыште эртаралтеш. Тушто ЗОО еҥ
учаетвоватла.Олимпиадыште ончык лекше-шамычым

и

Коябрьыште республиканский олимпиаде лиеш

Кунар шарлен культур пеледыш шочмо элын!
Могай размах дене умбакыже шарла!
Чаплане, шарле, гений Руставели!
Вет калык слой оетым раш умла.

19-ше сеетябрьыште Мар«единститутысо да оласе
тӱҥалше поэт, писательшамыч
дене институтын
йылме да литературный кафедрже совещанийым эр*
тарыш. Совещанийыш тытак литератур йӧратышешамычат яТыр погыненыт.
Тыште марийский худо
жественный
литературын
вняҥмыженерген Деревяш*
кин йолташ докладым ыш*
тен. Доклад деч вара пренийыште
ойлышо-шамыч
{Казаков Н., Ярыгин А., мо-

„У ялм колхоз пеленсефутбольный команде (УТор'ял район) тений республикысе колхозный команде-шамыч коклаште ро
зыгрыш эртарыме годым
первой верыш лектын.
Тиде футбольный коман
де организоватлымылан 5 ий
лиеш. Кодшо ийыште шкеван республикысе колхоз
ный футбольный команде**
шамыч коклаште да Горь
ковский крайыште улшо
команде-шамыч дене модык^
первой верыш лектын.
Тений тиде команде Куй
призывник-шамыч призывной
бышевский областьысе кол
Фото Димитриевын.
хозный команде дене модаш каен. Футболист-шамыч коклаште кум изакшоляк Григорий (капитан),,
премироватлаш 3 тӱжем Николай да Федор Василь*
теҥге оксам ойрымо.Чыла- ев-шамыч улыт.
же олимпиаде эртарашлан
26 тӱжем теҥге [кучылталтеш.
Кызыт олимпиадылан ямдылалтме паша дене районышко представитель-ша
мыч колталтыт. Нуно олимТений Мосаринский я ж
пиадылан
ямдылалтмым
тергаш да тиде пашалан совет кӧргысӧ молодежьполшаш тӱҥалыт. Олимпиа- коклаште (Марий-Турек ра
дыште Кировский облас- йон) физкультур паша сай
тьысе марийский колхоз- каен шогыш. Самырык кол*
Бусыгин,,
шамычат
участвоватлаш хозник-шамыч
Корчемкин, Зайцев, Капи
тӱҥалыт.
тонов, Крылатов да ЕлымМих. Смирнов.
баев йолташмыт тений 1-й
ступень
ГТО значоклаш
нормым чыла вид денат
ев, Капитонов, Мушкин за- сдатлышт.
нятийым кажне арняште ик
Но пытартыш жапыште*
гана эртарат. Колхозник- физкультур паша пеш нашамыч занятийыш жапыш- чарештыв. Райисполком пете толыт да закон-шамыч ленсе физкультур ден спортын
пашаеҥже
Мамаев^
нерген куанен колыштыт. йолташ нимогай полышыМ. Фавстов.
мат ок пу.
Ф-в.

комым тошто большевик,
Ленин ден Сталивын лишыл
соратникышт, ученикышт
—Степан Шаумян вуйлатен. Тудо тиде жапыштак
(Нукын колымыштлан коло ий тенмылан) Кавказ паша дене Совет
Российын чрезвычайный ко... Тиде 1918 ийын 20 не пырля чыла контррево миссарже лийын.
вий-шамычын
Совет Ушем деч гӱчмӧ
сентябрь вашеш йӱдым л и  люционный
йын. Закаспийын мӱндӱр ыштыме чудовищный прес- ола нелэ кечылам пережиошмалаштыже, пустынный, туплений-шамычын кугу це- ватлен. Пӱсӧ продоволь
е ҥ илыдыме верыште, «Пе пыштыже йыжыҥ велэ ыле. ственный кризис свирепревал“ ден »Ӓхча-Куима“ Меньшевик, эсер, кадет, ствоватлен. Чыла могырыгенерал, мат тушман вийш амыч листанций шамыч коклаште, белогвардейский
207-ше меҥгыште 26 ба капиталист, кулак, поме шемыныт. Шахмор станций
кинский комиссар - шамыч: щик, интервент-шамыч, Иу- лишан тӱжем деве русский
Бухарин да салтак - шамычым лӱлдын
Степан
Шаумян, Алеша да-Троикий,
Джапаридзе, Мешади Азиз- нунын гнусный охвостьешт пуштшо грузинский мень
„правитель
беков, Ваия Фиолетов, Гри тунамак ик лавран мунды- шевистский
горий Корганов, Павел Зе- рашке пӱтырналтыныт ыле. стве“ Бакушто совет власШемер-шамычын преда- тьым пытарышашлан турец
вин да молымат зверски
тельышт—грузинский мень кий войскам пуртеи колтен.
•рландарен пуштыныт.
Шаумян йолташ тунам
азербайджанский
Тиде кошмарный пушт- шевик,
машым шемер-шамычын па- муссаватист ден армянский Царицыныште лийше Ста
лачышт — меньшевик ден дашнак-шамыч, .националь лин йолташ деве эреак кыэсер - шамыч, авглийский ный самоопределений“ л о  лым кучен да тудын вигак
нмпериализмын представи- зунг дене маскироватлал- вуйлатымыже почеш пашам
тельже капитан Тиг-Джо- тын, германо-турецкий им ыштен.
Англичан-шамычлан Баку
не вуйлатыме почеш, ыш периализм дене, а варажым
английский
империализм капкам почаш эсер ден
теныт.
союзым
ыштеныт, меньшевик-шамычын пре
Бакинский
пролетариа- дене
тын йӧратыме 26 эргыжым Закавказьем Совет Ушем дательский попыткышт нерген пален налмек, Сталин
пуштмаш вӱреш да восста деч пӱчкыныт.
1918
ийын мартыште бурйолташ июльышто Всерос
ний тулеш, вредительстве,
диверсий ден заговор ӱп- жуазный националист—мус- сийский ЦИК лӱм дене
Совваркомлан
шеш самырык социалисти саватист-шамыч дене оже Бакинский
ческий республикым пич сточенно кучедалые деч телеграммым колтен, »не
Бакушто
пӱтынь зависимый международный
колташлан шолдра капита вара
листический государстве- власть совет-шамыч кидыш политикым безоговорочно
шамычын интервентышт де- вончен. Бакинский Совнар- илышыш пурташ да Ино
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26 бакинские комиссаршамычып шаркымаш
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земный капиталын агентшешамыч ваштареш соответ
ствующий военный миссий
член-шамычым арестоватлымашке шумеш
реши
тельно кучедалаш" требоватлен.
Туге гынат, эсер ден
меньшевик-шамыч бакин
ский шемер-шамычын ик
ужашыжым ондален кертыныт, да 25 июльышто Ба
кинский советын расширен
ный зэседанийже ничтож
ный большинство дене англичан-шамычымужаш пун*
чалын.
Бакинский
большевикшамычын
непримиримостьышт нерген пален налмек, Ленин 1918 ийын 29
июльышто ВЦИК засеДанийыште ойлен: нуно „мутышто огыл, а пашаштак
социалист-шамычлан един
ственно достойный ошкылым ыштеныт".
Баку гыч эвакуироватлыме годым, тунам Бакусо
большевистский организацийын ик эн активный деятельже Микоян йолташ,
арестоватлыме болыпевикшамычым, нунын вуйлатышышт Шаумян йолташым
утарыктен кертын. Нукым
„Туркмен“ пароходыш шынденыт. Но кровавый предатель-шамычын кидышт дене пароход советский Ас-

траханьыш огыл, а КаспиФ
вес велке—Красноводскьиш
колталтын. Туштыжо англичан-шамыч
да палач
Фунтиков вуйлатыме эсе
ровский
„правительстве“
озаланеныт. П а р о х о д ы »
Красноводскыш толын шумекыже эсеровский властьшамыч, английский воен
ный миссийын представительже капитан Тиг-Джонс:
дене пырля, бакинский ко*
миссар-шамычым арестоватленыт.
19 гыч 20 сентябрьын'
йӱдым 26 арестованныйым
вес олашке колтымо амал*
дене тюрьма гыч луктыныт
да
вагоныш шынденыт.
Поезд 207 меҥгеш ш о галын, тышак чудовищный*
преступлений
ышталтын.
26 мученик-шамыч пушталтыныт. Но
нуно „Виян
лийже коммунизм!“ маныш
сеҥымашыш ӱжшӧ кычкыралмаш дене коленыт.
Фашизмын наймитше-шамыч, советский калыкыш
лютый тушманже-шамыч да
нунын жалкий остаткышткеч кузе маскироватлалтыт'
да чояланат гынат, разоблачатлалтыт да пытаралтыт*.
А. Налимов.
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