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Трудово! дасцкплкиыа упорядочкткыкю, государственный соцкаяькыК страюкаяя!
ярактккыя саеккдыапв да тидв яашаштв злоупотрвблвнкй-шаныч ваштарвш
кучвдаяав шотышто мвроприятий-шаккыч иврген
ССР Союз К а лы к Комиссар-ш амы н Советын, Всесоюзный Коммунист ический (больш евик шамыч) партий
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Советский Союзышто ше- ний ок лий, вет шуко слу- етвын интересышт вашта- паша гыч лукташ закон дисциплиным пудыртышо
мер-шамыч капиталист-ша* чайыштыже вуно вес пред- реш—нунылан потакатлат. требоватла. Тиде мера го еемын, паша гыч луктыи
Тиде чылажат тыгай по- сударство ечетеш, калык колталтшаш^
мычлан огыл, а шканышт, приятийлашке пашаш туналоженийыш намия, кунам ечетеш трудитлыде илаш
шкеныштын социалистиче мак пурат.
2 . Трудовой дисциплииым
Отпуск-шамычым пуэды- добросовестный огыл па- тыршыше тунеядец-шамыч пеҥгыдемдыме
ский государствылан, пӱшотышто
виктаралтын. мер-шамычым ыштыме деч
тывь калыкын благажлан ме порядок нерген кызыт шаеи-шамыч, шагал тру- ваштареш
иашам ыштат. Пашазе ден действоватлыше правнлым дитлен, государство ече- Прогулыцик-шамычым па кораҥме да прогульщик,
служащий-шамычын моткоч кучылтын, тудын почеш теш, калык ечетеш илен ша гыч лукмо нерген за- летун ден разгилдяй-шамыч
кугу большинствожо, труд отпускылаи права пред кертыт, тидыже пашазе конын требованийже чак- ваштареш тиде пунчал дедек сознательный отноше* приятийыште але учреж- ден служащий-шамыч боль ныде шукталтшаш.
не да „уважительный ириТӱрлӧ предприятий ден чина-шамыч деч поена про
нийым ончыктен, ударни денийыште пашам ышты- шинство могыр гыч спра
чество ден трудовой доб  мылан 5,5 тылзе эртымек ведливый протестым лук- учреждений-шамычлан, па гул верч паша гыч лукмо
лесть образецым пуэн, роди- пуалтеш, летун ден лодырь- теш да кызыт улшо внут- ша условий деч зависимо- нерген 44 ССР Союз Центра
нан куатшым да обороно- шамыч, ик предприятий рений трудовой распорядок етьышто, 8 шагатан паша льный Исполнительный Ко
способностьшым пеҥгыдем- гыч весыш куснен, талук правилыш да социальный кече, 7 шагатан паша ке митет ден Калык Комиссарден,
предприя ийлаште, мучко кок отпускым налын страхований норма-шамы- че, 6 шагатан паша кече шамыч Советын 1932 ий 15
добросовестный чыш икмыняр вашталтыш закон дене установитлал- ноябрьыште лукмо пувчатранспортлаште, учрежде- кертыт,
вийлаште пашам честно да пашазе ден елужащий-ша- пуртымым, тидын дене он- тыныт да пашазе класс лышт (СССР Зак. Собр,
приниматлалтыныт. 1932 ий, 78 №, 475 етр.)
мыч ончылно преимущест чыкыжым добросовествый дене
добросовестно ышта.
Но честный да добросо венный положенийыште ли* паш ае^ш ам ы ч дек да л о Тидын годымак 7 шагатан дене келшышын и е р ы к
дырь, летун-шамыч дек паша кечым пашазе-шамы приниматлыдыме верч пред
вестный пашаеҥ шамыч де- йыт.
Шкеныштын пашазе ден икгай огыл отношений лий- чын моткоч кугу большин- приятий, учреждений, цех
не пырля але поена несоз
нательный, почеш кодшо служащийыштлан заводден мым, паша дисциплиным етвожо иметла. Государст ден отдел-шамычын вуйла*
але недобросовестный еҥ- фабрик-шамычын ыштыме кӱрлшӧ да ик предприятий во требоватла да тиде тре- тышыштым вышестоящий
вееыш
куштылгын бовавийым пашазе класс орган-шамыч паша гыч лукшамыч — летун, лодырь, пӧртлаште шуэн огыл па- гыч
прогульшик да рвач-шамыч чер-шамычым, тиде пред- куснылшо шамычым огыл, поддерживатла: закон дене мо да еудыш пумо марте
приятийлаште пашам само а пашам честно ыштыше установитдыме паша ке >ын о т в е т с т в е н н о с т ь дек
улыт.
Нине еҥ^шамыч шкеныш- вольно кудалтыше але па пашазе ден служащий*ша- кужытшо точно да вимо- привлекатлат, манын уетати ц добросовестный огыл ша гыч трудовой дисцип- мычым гына поошрятлыма- гай пудыртымаш деч пое новитлаш.
на еоблюдатлалтше, 8 шапашашт дене, прогул деле, линым
пудыртымо верч шым требоватла.
3. Пашазе ден служащийБеременность да азам гатан, 7 шагатан але 6 ша- шамыч шкеныштын желалашаш вараш кодын тол- лукмо етг-шамыч зэииматмышт дене, паша жапыште леныт, а тидлан кӧра ик ыштыме шотышто отпуск- гатан паша кечым уетано- нийышт почеш паша гыч
кужу шамычым кучылтмо прак- витлым^н верлаште паша, кайме годым тидын нергеи
предприятий мучко нимогай предприятийыште
цель деч поена коштеды- жап да честно пашам ыш- тикыштат кугу злоупотреб закон почеш, 8 , 7 да б ша- предприятий ден учрежде
мышт дене да внутренний тыше пашазе ден служа лений-шамыч улыт. Шуэв гат тичмашын ышталтше. ний администрацийым ик
трудовой распорядок прави- щий шамыч ятыр вере ну- огыл факт-шамыч лиедат, Пашашке вараш кодын тол- тылзе ончыч предупредитло-шамычым моло еемын нылан кӱлшӧ жилой пло кунам шояклен государство маш, обедлан жап деч он- лаш обязан улыт.
пудыртылмышт дене, тугак щадь деч лишитлалтыныт. ечетеш пайдам налаш тыр- чыч каймаш, обед гыч ва4. Ситышын оснований
ик предприятий гыч вееыш
Каныме пӧртлашке да шыше южо ӱлрамаш-ша- раш кодын толмаш, пред
чӱчкыдын шке воля дене I санаторийлашке
путевка- мыч государство ечетеш приятий гыч жап деч он- деч поена пашазым аде
куснылмышт дене труд дие- шамычым пайлыме годым!4 тылзаш отпускым налаш чыч каймаш, тугак паша елужащийым паша гыч лукциплиным пужат, промыш летун ден прогульщик-ша- да варажым пашашке пор- жапыште паша ыштыде эр- мо елучайыште вынужден
чыла- ный прогул верч средник
ленностьлан, транспортлан мыч пашам честно ышты- тылаш огыл манын гына таркалымаш—тиде
пашадар размер дене, ио
жат
трудовой
дистдиплиным
аза
ыштыме
деч
изиш
гыда пӱтынь калык озавлык- ше служащий ден пашазелан кугу эҥгекым ыштат. шамычын правашт денак на ончычырак предприятий пеш грубыйын пудырты- 2 0 кече деч шукылан огыл
ден учрежденийыш пашаш- маш, законым пудыртымаш тӱлалтеш, тидын годымак
Нуно государствылан па пайдаланат.
пурат. Государствын лийын шога, тидыже шке предприятий ден учрежде
шам шагалрак ышташ, а
Ик жап пашам ыштен ке
нине почешыже элын хозяйст ний администраций, фабзавшкан океам утларак кӱрын кертдымыланстраховой по интересше-шамыч,
ден
оборонный ком, местком да раецежоч- /
налаш тыршат. Нуно труд еобийым тӱлымӧ годымат, злоу^отреблений-шамычлан венный
нерген советский закон ден тугак пенеийым назначат -1 мучаш кызытак пышталтше куатшым да калыкын бла- но-конфликтный комиссийгосостоянийжым кӱрлмаш* шамыч паша гыч йоҥылыш
правило-шамыч дене зло- лыме годымат тиде пред- манын требоватлат.
лукмо ӱмбач жалобам, жа
ССР Союз Калык Комис- ке конда.
употреблятлӓт, нуным шке- приятийыште але учреждеПашашке уважительный лоба пурымо кече гыч кум
ныштын корыстный инте- нийыште пашам чарныде еар-шамыч Совет, Всесоюз
Коммунистический причина деч поена вараш кечыште, а судебный органрееыштлан кучылтыт. Нуно ыштыше кугу етажан доб ный
паша кечын даже установи- росовестный пашаеҥ^шамыч (большевик-шамыч) партий кодын толшо, але обедыш шамыч 5 кечыште ончек
тлыме шагатлаш тыжатпа ден трудовой дисциплиным Центральный Комитет да жап деч ончыч кайше, але налаш обязан улыт.
шам тичмашын огыт ыште, пудыртылшо - шамыч, ик Профессиональный Союз- обед гыч вараш кодын тол5. П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
а шуэн огыл пашамчумыр- пред! риятий ден учрежде шамыч Всесоюзный Цент шо, але предприятий гыч, союз членлан шогышо паСовет—ПУНЧА- але учреждений гыч жап шазе ден служащий-шамычжат ныл але вич шагат ний гыч вееыш куршталше ральный
деч ончыч кайше, але па лан ик жап паша ыштек
гына ыштат, паша жапын летун-шамыч коклаште кул* ЛЫТ:
1. Трудовойдисциплиным ша жапыште нимом ышты- кертдымыштлан
поеобиӓ
моло 2 —3 шагатшым арам шӧ резкий ойыртыш ок
да внутренний трудовой де эртаркалыше пашазым (беременностьлан да аза
растрачиватлат. Тидын де- ышталт.
Южо профсоюзный, хо распорядок правилым пу- ӓле елужащийым админи ыштымылан п о с о б и й ы м
не калык да государство
вашта- страций взысканийлан под- шотлыде) тыгай размер декажне ийын миллион деве зяйственный, тугак судеб дыртылшошамыч
наша кечым да миллиард ный орган шамыч труд о реш, прогульщик, лодырь, вергатла: замечавий але не тӱлалтеш—тиде предваштареш, выговор, але паша гыч лук- приятийыште але учреж •
теҥге дене океам йомда- вой дисциплина пудыртыл- рвач-шамыч
шо шамыч дек чыташ лий- шкеныштын трудовой обя- мо нерген предупреждениян вийыште пашам чарӓшдерат.
т^е
Кунам летун ден лодырь- дыме противонародный по занностьышт дек чыла не выговор, 3 тылзе марте ыштыме стаж деч
ончыктат честно относитлыше ваш- ероклан шагалрак тӱлыман мостьышто:
шамычым паша гыч луктыт, пустительством
пашаш тареш, тудо кеч служащий вес пашашке кусарымаш,
нуно еутяжничатлаш тӱҥа- да, чӱчкыдынжӧ
а) ик пре
нерген, але пашазе лийже, реши але изирак должностьыш але учре
лыт да, пашам ыштыде, восстановитлыме
Ин Ы
пуйто вынужденный прогул ик жап пашам ыштен керт- тельно кучедалаш проф волтымаш.
шам «ао*
Ик тылзе мучко кум ты- 6 ай V•
верч тӱлыктымашым доби- дымылан пособийым тӱлы- союзный орган-шамыч дене
ден гай пудыртымашым але кок | шадерьш
ватлат. Трудовой дисцип- мӧ нерген, заводской па- пырля предприятий
линым пудыртымо в е р ч черла гыч выселитлыме да учреждений администраци- тылзе мучко ныл пудырты |
машым поче-поче ышт'
*
нредприятий гыч луктын моло нергенат вопросым йым обязатлэш.
Неуважительный причина п а ш а зе а л е с л у ж а щ и '
колтымаш» превило семы- летун ден прогулыцик-ша
р :г. ;
ыштыше гульшик еемыи, * • ■
нак, прогулыцик-шамычлан мычлан пайдалын решат дене нрогулым
ген
законым
*
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пашазе дея служащий*ша* тыме деч ончыч 35 кален кодшо сроклан отпуск тӱ- пенсионер-шамычлан тиде
мычлан ик жап паша ыш- дарный кечылан да аза ыш- ҥалме ж п ы ш т е действо- пенсий пашадар деч завн3 ий гыч 6 ий марте улмо тен кертдымыштлан посо тыме деч взра
28 кален ватлыше правило - шамыч еитлыде тӱлалтеш.
годым—пашадарын 80 про* бий (беременностьлан да дарный кечылан отпуск пу- почеш тӱлалтеш да пуал*
Тугак 1 ден 2 группа ин
цевтше;
аза ыштымылаа пособийым алтеш, тиде жаплан госу теш.
валид - шамычын инвалидв) як предприятийыштак шотлыде) союз член-ша- дарственный счегещ тиде
17. Частный наниматель- шамыч к о о п е р а ц и й ар 
але учрежденийыштак па мычлан устанавитлыме нор* марте устанозитлыме раз шамыч дене пашам ышты- тель деч мӧҥгыш налме
шам чарныде ыштыме стаж ма-шамыч ден таҥастары- мер дене пособий пуалтеш. ше пашазе ден служащий- паша верч тылзыште налме
2 ий гыч 3 ий марте улмо маште пел размерже дене Кӧ тиде пред фиятийыште шамыч шотышто (домаш шӱдӧ теҥге марте, пашагодым—пашадарын 60 про- тулалтеш.
(учрежденнйыште) пашзм ний рабэтница, концесси дар ок учитыватлалт; тугай
центше;
10. Ик жап паша ыштен 7 ты язе деч шагал огыл онный предариятийласе па- елучайыште, кунам нине
г) ик предприятийыштак кертдымылан
пособийым чарныде ыштен, тудлан гы- шазе ден слунсащ 1 й-шамыч) инвалид шамычын пашадаале учреждеаийыштак па назначатлыме гоаым паша- на кӱшчӧ ончыктымо от* тиде пунчал денеончыкты- рышт тылзыште 1 0 0 теҥге
шам чарныде ыштыме стаж зе але служащий ик пред пуск пуалтеш да беремен- мо вопрос-шамыч ССР Со деч утла лиеш, пенсий со
й ий марте улмо годым— приятий гыч але учрежде ностьлан да аза ыштымы- юз Калык Комиссар-шамыч ответственно
волталтеш,
латадары н 50 процентше. ний гыч весыш хозяйствен* лан пособий тӱлалтеш.
Советын утвердитлыме де но тидын годым инвалид6 . Професси о н а л ь н ы й ный орган але учреждений
15. Каныме пӧргыш пу- не Профессиональный С о  лан пенеийын 50 процентсоюз членлан шогышо 18 администрацийын распоря- тевкым налашлан преиму юз-шамыч Всесоюзный Ц ен ше деч шагалже огыл араряш марте подросток-ша- женийже почеш куснымо щественный права тиде тральный Сов^тын издават- лалтеш.
мычлан 5-ше статьяште он- случайыште стаж тугак не- предприятийыште але уч- лыме поена правило шамыч
21. Пашам чарныде ыш*
чыктымо
пособий тыгай прерывныйлан шотлалтеш. режденийыште пашам кок дене регулироватлалтыт.
тыме
стаж верч надбавкым
18. 1 ден 2 группа труд
р а з м е р дене тӱлалтеш—ти*
11. Трудовой дисципли- ий угла чарныде ыштыше
д е предприятийыште але ным пудыртымо верч але пашазе ден служаший-ша- инвалид-шамычлан (общий да пенсионер-шамычын пачерланымаш деч) пенеийым шадарышт учет шотышто
учреждевиВыште п а ш а м преступленнйым
ыштыме мычлан пуалтеш.
ч ар н ы д е ыштыме стаж деч верч паша гыч лукмо, ту16. Ик жап паша ыштен йодмо деч ончыч ик пред- льготым (тиде пунчалын
аависимостьышто:
пашам гак шкеныштын желани- кертдымылан (черланымаш, п р и я т и й ы ш г е але уч- 18 ше д ен е 2 0 шо етатьяже*
шамыч) установитлымылан
ч ар н ы д е - ыштыме стаж 2 йышт почеш кайше паша- беременность да аза ыш режденийыште пашам чар
лийын
чыла тӱрлӧ пенсий
» й утла годым—пашадарын зе ден служащий шамыч ик тымаш, моло) отпуск тиде ныде ыштыме стаж верч
шотышто
да инвалидностьвО процентше, а кок ий жап паша ыштен кертды- пунчалым публиковатлыме тыгай надбавка-шамыч уета- ын чыла группыжо шотышм а р т е —пашадарын 60 про* мылан пособий дене обес- кечылан пыгеч огыл гыя, новитлалтыт:
то Социальный Страхова
а» •. а>
ц е н т ш е . Тндын годымак ти* печиватлалташлан
правам
ний Союзный Советын 1932
де
предприятийыште па паша ыштыме у верыште
ий 29 февральысе 47 №-ан
ш а м чарныде ыштыме ста* 6 тылзе деч шагал огыл
я г-5 яунчалжыа 4,6,8,13, 19ден
К а т е г о р и й*ш а м ы ч
жыш тугак фабрично-завод паша ыштымеке гына иметО 5®в~* 2 0 етатьялаштыже ончык5**
ской ученичество школыш- лат. Тиде пунчӓлым пубтымо надбавка ден переЛ'
<иегз расчет-шамыч отменятлалто тӱнеммат шотлалтеш.
ликоватлыме
деч ончыч
>>со
7. Угольный промышлен- )паша гыч лукмо але само
тыт.
аостьын пашам мланде йы- в о л ь н о кайше пашазе ден
Первой категорий—-мланде йымал ден
Тиде марте начиелятлымалне ыштыше пашаеҥже- служащий-шамыч ӱмбак ти- вредный пашам ыштыше пашазе ден елуме
надбавка - шамыч тиде
3
гыч
5
ий
марте'
Ю
проц.
жащий-шамыч
шамычлан—шӱй лукмаште де правило ок шаралт.
5 , 10
,
20 проц. мартеее размер деаак араале шахтысе ямдылкалыме
12. .Жилищный фондым
10 ий деч утла 25 проц. лалтыт.
пашаште ыштыше профес аралыме да олалаште жи
22. Социальный обеспе
сиональный союз член-ша- лищный озанлыкым саечКокымшо категорий — металлургиче
чений
орган - шамыч деч
мычлан 5-ше статьяште он- дыме нерген“ СССР ЦИК ский, машиностроительный, электротех
пенсийым тӱлымӧ годым
чыктымо
пособий тыгай ден СНК-ын 1937 ий 17 нический, угольный, горнорудный, нефтя»
учегыш налшашлык шкеразмер дене тулалтеш—ти- октябрьысе п у н ч а л ы н ной, основной химический да резиновый
ныштын
пашадарыштым але
промышленность,
железнодорожный
ден
де шахтыште пашам чар- (СССР Зак. Соб., 1937 ий,
водный транспорт да связь производст
моло доходыштым шылты*
ныде ыштыме стаж деч 69 №, 314 стр.) 31 статья венный
предприятий пашазе ден служа
ше пенсионер шамыч 6 тылзависимостьышто: пашам же основаниеш установит- щий-шамыч
4 гыч8 ий марте Ю проц.
зылан
пенсид деч лишит8
12
15 проц.
чарныде ыштыме стаж 2 ий лалтеш: пашазе ден служа12 ийдеч утла 20 проц. лалтыт.
утла улмо годым—пашада- щий-шамычын тиде пред23. ССР Союзышто пен
рын 1 0 0 процентше, а 2 ий приятийыште пашам ыштысионный обеснеченийын о б 
м арте—пашадарын 60 про- мыштлан лийын государст Кумышо категорий-—моло □ашазе ден
|5гыч10ий марте 10 проц. щий кӱкшӱ уровеньже говенный предприятийын, уч- служащий-шамыч
центше.
15 проц дымак шуко ий ожно, пен
10 . 15 ,
8 . 1933 ий 1 январь деч режденийын але обществен
15 ий деч утла 20 проц. сий норма-шамычын да павара пашаш шогалше завод ный организацийын пӧртышшадар уровеньын кызытее
деи фабриклаште нине пред* тыжӧ (але нине предпрня
деч ятыр ӱлнӧ улмыжо
20
ияш лиймеш инвалидИк преднриятийыште але
лриягийлашке 1936 ий 1 тий-шамычын але учреждеянварь деч взра огыл пу- ний-шамычын арендоватлы- учрежд нийыште п а ш а м ностьым налме елучайыш- годым, пенсийыш вончышо
рышо да тушто пашам чар- ме пӧртыштӧ) жилой поме- 5 ий утла чарныде ышты- те, тугак трудовой увечье пенсионер-шамыч улыт, тидвыде ыштыше пашазе ден щенийым пумо гын, нунын ме етажым иметлыше пен- деч але профессион^ьный лан лийын усгановитлаш:
пенеи- черланымаш деч инвалид- государственный социаль
служащий—профессиональ предприятий гыч, але уч сионер-шамычлан,
йымйодмо
деч
ончыч,
ойы- носгьым налмеслучайлаште ный страхований шотышто
ный союз член-шамычлан реждений гыч, тиде пуник жап паша ыштен керт- чалым публиковатлыме деч рымо еанаторно курортный пенсий егажын кужутшо пенсий шамыч, нунын наздымыштлан пособий (бере- вара, шке желаний почеш путевкым наллцлан п р ^ м у - деч зависитлыде назначат- начатлыме жапдеч зависитл ы д е , тылзылан
тыгай
менвостьлан да азам ьшты кайме годым але трудовой щественный права пуалтеш. лалтеш.
размер деч изи огыл лийШоҥгеммек пенеийым
19.
Пашазе ден служа 20.
мылан пособийым шотлы- дисциплиным пу д ы р т ы м о
де) тыгай размер дене тӱ- верч, тугак преступлений- щий - шамычлан инвалид назначитлыме деч вара па ман (чыла надбавкымвклюумбакыже ыштыше чатлен):
лалтеш —тиде предприяти- ым ыштыме верч лукмо го ность шотышго пенсий па шам
ша
ыштыме
тыгай
стаж
йыште пашам чарныде ыш дым—тыгай пашазе але слу
тыме деч зависимосгьыш- жащий жилой плищадьым улмо годым назначатлал
1*8
зо: пашам чарныде ышты- пуде административный по теш:
ме стаж 5 ий утла улмо рядок дене декадный сро1 : 1 :
Стаж
Пенсионер-шамыч категорий
годым—пашадарын 1 0 0 про кышто обязательно высеё | » 1
0» 5 ** « >1
*
центше, 3 гыч 5 ий марте литлалтшашлык.
я
а 1 н
«е я 3 . в*
ӓ
—пашадарын 80 процент
е
в
13. Пашазе ден служэщийа 8*
®з
Возраст
а В *V*ч Ь
я
ше. Нине предприятийласе шамычланочередной ош уск
га 1=1 4» 3 *
бе
ев а З ё - з а
оашам чарныде ыштыме лаа права тиде предприя
Ш штеммылан але ий выо^гылан
!©
г г*
я 1с %
✓ ^ € т а ж ^ ий деч шагал ул- тийыште але учр^ждений<
3 пененным налше пенсионер-шамыч да
а
ман парт^е ден служащий- ыште пашам 11 тылзе чар50 теҥге 60 теҥге ТӦтеҥге
первой группа инвалнд-шамычлан
2
шамычлан иК исая п а ш а ныде ыштымек гына пуал- 20 гыч 22 ий марте 3 2
3
4 3
22 . 25 .
40 теҥге 50 теҥге бОтеҥге
II группа инвалид-шамычлаи
ыштен кертдыйицптлан по- теш.
6 4
4
25 . 30 ^
30 теҥге 40 тенте
Кормилецым йомдарыше еш-шамычлан
ч\ собий
пуэдымаште тиде
14. Кажне ийлан устано- ЗО . 35 . »
5
8 5
III группа янвалид-шамычлан госу
пунчалын 5г статьяже Дече витлыме отпуск ӱмбач ӱдра- 3» . 40 .
10 7
6
дарственный социальный страхований
7
устачрви глыме порядок ша-* •маш пашазе ден ӱдрамаш 40 . 45 . • 12 9
шотышто пенсии тылзыше 25 теҥге
14 И
8
45
.
50
.
деч иая огыл ляйман.
сл.уж*щ*й-шамычлан бере 50 ш 55 „
— ралтеШ,
: /
16 18
10
9. П р о ф е с с и о н а л ь н ы й менность да аза ышты- 55 , ӧО ,
18 14
12
•
(Мучаш З-шо етрашцыште).
союз членл # 1 шогыдымо мыццт случайлаште азаы ш 14
60 ий деч утла 20 15

Э кварь 1939

иа

Рвезе Коммунист

№ 1 (500)

« н е ^ * т | в 1е!е№——*9нн»я*ев-

ИГ-*.

Правительствмн

рейенййкмм 1

шокӧиьян салам^ ат
ч.( Трудовэй книжкам ввэдитлыйе нергеИ Партий•ден
правятёльствын постанов^
лейийжы м Й э шкарФлӓсб
паровой Вакщ пӓшазе дей
служащчй шамыч кугу Кӱа*
нымаш деве вашлийыныт.
Шукерте огыл лийше погынымашыште п а ш а з е ден
служащий - шамыч тыгай
резолюцийым
приниматленыт:
„Ме, паровэйвакш паш 1зе ден служащий-шамыч
партий ден правительствын
постановленийжым
шокшын саламлена да шкенан
предприятийыште
тру д о
вой дисциялиным образ
цово шыядаш, прогульщик,
летун, рвач, трудовой дис
ЦИПЛИНЫМ

ПудЫрТЫЛ ШО‘Ш а-
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мыч ваштареш кучедалма
шым эше вияҥдена".
С. Борисов.
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> МЯССР Наркомзеи хата-лабораторий-шамычын заведующ ийШамыч курсым организоватлен.
Снимкышге: курсант-шамыч комшколын ночвовецений каби
нетыште практический занятий годым. Ончыл ратыште (шола гыч
пурлаш): Тор'ял район „'Ламаш ушем* колхоз член Я. М. Ягодова
йолташ ден Шернур район .1 май“ колхоз член М. Д . Ямбаршева йолташ.
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.Трудовой книжка - ша- ская правда* газетлашке
мычым ввэдитлыме нер- печетлымеке кажне цехлашГен" СССР Совнаркомын те обсуждатлыме. *Трудопунчалжын значенийже ку-;вэй книжка-шамычым ввогу. Тиде пунчал советский дитлымаш—лодырь,
рвач,
яредф иятийлаш те да уч- государственный о к сам я р а
режденийлашге трудовой киен налаш йӧратыше-шадисциплиным пенггыдемдаш мычым учетыш налаш* со 
да паша
производитель- ветский
предприятий да
ностьым нӧлталаш п )лша. организацяй-шамычым нуШемер-шамыч правитель- нын деч эрыкташ полша“,
ствын лукйО тиде пунчал- манын пашазе-шамыч кужымкумы* нӧгтынвашлиЯ- тырат.
мныт.
Йэшкар - Олаште
Артельысе пашазе-шамыч
.Прогресс* артельысе па- ден комсомолец-шамыч прошазе-шамыч коклаште, ту- изводсгвышто пашам эше
гак комсомолец шамыч кок- чаплынрак ышташ мутым
л аш татти де пуачалым .Ма- пуэаыт.
рий Коммун' да .МарийС.

бл
и

трудовои книжка вводнтлымашым саламлат

политический
доверийым
йомдарымыштлан
списке
гыч отводитлалтыныт.
Кызыт руководствыш у
еҥ* - шамыч т о л ы и ы т .
ВЛКСМ РК да ГК секретарьлач 13 у еҥым сайлыме, нунын коклаште 4 ӱдыр.
Политучебо отдел вуйлатышылан 12 да пиоиер-ша*
мыч огдел вуйлагышыдан
1 0 еҥым угыч сайлыме.
Районный конференцийш а м ы ч ВЛКСМ обкомым
начар вуйлатымыж тач чот
критикоаатленыг ВЛКСМ
организшийлашге быг шотышто морально-разложитлалтше фи<т-шамыч да аытаргыш жап мартен ятыр
райкомлашге
руководствышго осуждатлыме анти
партийный мегод ваштареш
ВЛКСМ ОК-ын бюрожат
С 4 т ы д ы м ы н кучедалын, калык гушманшамычым разоблачитльме
да нуиын
вражеский последс вийыштым
пытарыме
шогыщто
Сталин йэ I гаш 4 Н указанийже да ВЛКСМ Ц<-ын IV
пленум нунчалжым тӱрыс
шу-<тышаш в?рч начар кучедадын.
Ти 1ым тыжечын ужаш
лиеш: ВЛКСМ ОК ын бюрожо комсомол гыч закоиао
(Мучаш 4-ше стр.).
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вОШКАР-ОЛАСЕ ШЕМЕР
ШАМЫЧЛАН пОлӦК
31
декабрьыште Йошкар*лыв [волгалтара. ЗлектроО л а ш у кивотеатрпочылто. оборудовавийлан 50 тӱжем
Самырык республикысе сто* теҥгем к у ч ы л тм о.^,&
лицын шемерже-швмыч за
Кажне ^ кино-сеанс деч
мечательный у ий пӧлӧкым ончыч симфонический ор
налывыт.
кестр выступатлаш тӱҥаТеатр
кӧргым чаплын леш.
оборудоватлыме.
Тушто
Кино-театр исторический,
360 еҥлан зрительный зал,
чапле оборудованиян фойе, художественный у фильм
.Александр Невский* кар
буфет да молат.
Механнзироватлыман вин- тина дене почылтын.
тиляцнй.
Бинтиляцийым
У кино - театр почмаш
оборудоватлаш 38 тӱжем Марийский АССР-ыште со
циалистический
культутеҥгем кучылтмо.
Театрын
освещеннйже рын кушмашыжым эше ик
поян. Элеитрнчество чап- гава ончыктыш.

Л д/ш талис/ий«тк ий эм а ш те
Испанийысе калык фронтын ӱжмашыже
Йошкар-Оласе 1-ше номеран тӱҥалтыш шко*
лын 4-ше классыштыже тунемше-шамыч тунемын чарнен каннкулыш каят.
Фото М. Чуршуковын.

НАЕМШОЧМОЯЛЫШ

Испанский калык фрон- войска ӱжын наҥгаялтше
Йошкар-Оласе лесотехнический
институтын
тын национальный комитет- да
иностранный военный хоровой кружокшо Маргосфилармовий дирижер
ше чыла элын правительст- снаряжений
кораҥдалтше Б. Г. Алексеев йолТашын вуйлатымыже почеш
выже, парламентше, демо манын тыршаш ӱжеш. Ты- калын муро-шамычым тунемеш.
кратический партий
ден ге гына Испанийыште войорганичацийже-шамыч дек, най кужутшым кӱчыкеммирын чыла другшо-шамыч даш да Испанийысе араШколлаште теле каникул тӱҥалын. Тидеке ӱжмашым колтен.
лалтдыме мирный населе де кавикулым ятыр вере сайын вашлкӰжмаште „невмешатель ний коклаште тӱжем дене йыныт.
ство политика“ мавме де- у жертва лийшашым ко-| т еве Шернур район „Кой-Сола“ пел»
нелеведалтын, иностранный раҥдаш лиеш, маналтеш \ кЬ1далаШ школышто икымше пел ийпыагрессор-шамычын Испания обрашенийыште.
Испани- тыме лӱмеш куаныме касым эртарышт.
ӱмбак ыштыме нашестви- йыште иностранный интер- Николаевын возымо »Салика* пьесым
йыштын чыла демократиче венцийлан мучашым пыта- тунемше-шамыч сайын ончыктышт. Пьеский вл-шамычлан шучкы- рымаш у воевный к а т а - сышхе Николаева, Мустаев, Пичушкик
лык лийын шогымо палем- строфам кораҥдымашлиеш , 1сайын модыч. Тыгак у ий елкым эртадалтеш. Испанийысе калык вет тиде военный катастро- *рЫме.
фронт тӱнясе чыла демо- фа тиддеч ончыч лийше; Тиддеч поена каникулын моло кечыкратический вийым Иста- тӱнямбал еар деч адакат ут- ‘ лаштыже ече дене еоревнованийым.,
ния гыч чыла иностранный [ларак шучкыраклиеш ыле . 1 шашке шахмат турнирым эртараш тӱ-
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Эртале ийдалык , вот тольо у ий
Мыняр сеҥымаш, ешаралте у вий.
Кая эре ончык куатле элем,
У ий дене элым мурен саламлем .
•»
*
*
Пасушко мый лектым у ечым чиен,
Каем лум ӱмбачын виян мунчалтен.
Эртале мардеж шӱшкалтен воктечем,
Д а йылгыжыт чинче лум-влак ончылнем.
Каем шочмо ялыш каникул жаплан ,
Мием мӧҥгышкемже, ешем пиалан.
Садлан у ло шӱм ден сӧрал муралтем,
Пеледыш гай сылне элемым моктем.
Каем эрык млаъде ӱмбач куанен ,
Ачан, изанан походлаштым шарнен ,
Шыженыт пуля влак йӧршеш тале йур,
Мо чоло шемерын йоген тыште вӱр.
Чӱчалтыш вӱрат йоген сгыл арам,
М еӱш т на элна гыч тушманым коштрам.
Пеледып сылнештын шарлен илышна
Тушман огеш сеҥе мемнам нигунам.
Каем эрык млаьде ӱмбач куанен,
Сай илыш нерген сылне мурым мурен.
Каем шочмо ялыш каникул ж аплан ,
Мием мӧҥгышкемже, ешем пиалан.
ЧАЛАЙ ВАСЛИЙ.

ҥалыт.

Иванов,

У пионер пӧрт ышталтеш
1939 ийыште Шернур еелаш у пио
нер пӧртым ышташлан райисполком
пунчалым луктыэ. Пионер пӧрт ышташ
районыео бюджет гыч 160 тӱжем теҥге
океам колтымо. Тиде пӧрт Октябрьский
социалистический
революцийын
ХХИ
идалыкшылан ыштен шукталтеш. Шернур еелаее пионер-шамычлан тиде кугу
пӧлӧк лиеш.
И П.
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ИтЭЛНЙЫН французский границылаште
военный ямдылалтмашыже
Парижысе „Ордр“ газет лашке войскам наҥгаймаш
воза: Италий французский палемдалтеш.
Газетын возымыжо по
границылаште военный ямдылалтмашым виян эртара. ч е т , Даладьен Корсикыш
Итальянецшамыч ш у к о да Тунисыш кайме жапышукрепленийым пиеын етро- тыже итальянский ф л о т
итлымашке пижыныт. Ита- Тиренский теҥызеш екон-!
тӱҥалийын тӱрлӧ пунктляшты- центрироватлалташ
же французский граница- леш.

И

Районный кокференцийшамынын итогышт
МУЧАШ
лукмо
калык тушманшамычым—-Яндулин ден Ко
лобовым комсомолеш воеетановитлен.
ВЛКСМ ОК бюро член,
пионерский отдел вуйлатыше Иванов
йолташын
поведенийжат
ӧрыктара.
Ягыр рядовой комсомолецшамыч ВКП(б)-ыш пуреныт.
А Иванов йолташ тудлан
полшммо ӱмбачак партйыш
оформитлалтмым шуя.
Иваноз йолташлан октябрьыште ВЛКСМ ОК бюро
пеш кугу поручевийым пумо—Куракинский школышто тунемше Васянинын са
моубийство дене колымаш
фактым проверитлаш колтымо ыле. Верыш миен
тиде фактын чыла причинжым проверитлыде, обкомланат нимом увертарыде
Иванов курортыш велэ лектын кудалын. Пионерский
паша иачар еоеюяннйыште.

Чыла тиде шотышто тыгай выводым гына ышташ
лиеш: ятыр райкомол да
областной комитетруководетвыштышт
канцеляреко - бюрократический ме
тод пытаралтын огыл, кри
тика да самокритика пеш
начар, калык тушман - шамычым вожге куклышаш
да вражеский пашан последствийым
пытарышаш
верч начар кучедалыт.
ВЛКСМ Марийский организацийын кызытее
тӱҥ
задачыже—ВКП(б) ЦК-ын
февральско - мартовский
пленумын решенийже ден
ВЛКСМ ЦК-ын IV да VII
пленумын решенийыштым
тӱрые шуктышаш верч кучедалмаш.
Руководящий комсомоль
ский пашаец-шамыч ден
молодежь коклаште кыл
кучымашым пеҥгыдемдаш,
молодежлан
пашаштыже,
быт шотышто да каныма-

шым организоватлымаште ым самостоятельно тунем- дын погынымашым, беееполшен шогыман. Районный шылан ВЛКСМ райком-пн- дым эртарыман, нунылав
да олаее актив дене, т у г а к ! мыч да Обкомол полшы- поруЧенийы 4 пуэн тудым
шолдыра предприятийлаш-; шаш улыт. Тиде шотышто
те актив денрегулярнопо- ВКП(б) историй дене лек- шУктымаште эреак полгынымашым
эртарыман. цийым, докладым организо* шен> куштен шогыман.
Тыгай потынымаште коми- ватлыман.
1
| Январь мучашеш ВЛКСМ
т е т секретарь-шамычын отРайкомол - ш а м ы ч л а и XV о б л а с т н о й конфечетыштым,
политический нееоюзный молодежь кок- ренций
эртаралтеш. Ш вопрослам, поена комсомо* лаште воспитательный па- тынь ВЛКСМ марийский
лец-шамычын т и т а к ы ш т шам эше кумдан шараш, организаций
конференцинерген вопрос - шамычым молодежым трудовой дие- йыш, молодежым комму
обсудитлаш кӱлеш.
воспитатлыциплиным пеҥгыдемдымаш- нистический
Пашаште
неспособный ке мобилизоватлаш, социа шаш верч, коммувазм верч
поена пашаеҥ - шамычым листический соревнований кучедалмаште у ееҥымашик о р г ан и за ци й гыч вес ор- да стахановский движени- шамыч дене толшаш.
гавизацийыш
куеарыма- йым кумдан шарымашым
ВЛКСМ радамын арулыкшым, „незаменимый“ паша- организоватлаш кӱлеш. Кышо
решительно кучеец-шамычым выдвигатлыме зыт вниманийым утларак- дал верч
шоген,
комсомоледпрактикым йӧршеш пыта- шым шошо агалан ямды- ш а м ы ч ден молодежым
рыман. Руководящий по- лалтмашке ойырыман. Ур- тушман-шамыч дек венаетыш способный, кушшо, лыкашым, ял озанлык ма- вист духеш да мемнан ро
Ленин--Сталин партий па- шина-шамычым, имне ви дина ден ВКП(б)-ым чот
шалан мучашдыме предан йым, инвентарьым ямды йӧратыме духеш воспнтатный у кадр-шамычым лӱд- лымашым
проверитлыше лен, большевистский иарде выдЕИгатлыман.
бригада-шамычым органи- тий да Сталин й о л т ак йыр
Комсомолец-шамычын да
эше чакырак лийына.
молодежын идейно-полити зоватлыман.
В.
ВИНОКУРОВ —
Пашаш проверитлыме мо
ческий уровеньыштым эреак нӧлтен шогыман. Поли лодежь к о к л а гыч еай ВЛКСМ Обком секретарь.
тико-воспитательной пашан еҥыштымкомсомолыш пуртӱҥжылан ВКП( 6 ) Историй- тыман, угыч пуртымо-шаО т в. р е д а к т о р —
ым келгын
тунеммашым мычлан нуным интересоватК . А . ЛЕН С К И Й .
пышташ. ВКП(б) Историй- лыше вопрос дене чӱчкы-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Мар. АССР, г. Йошкар-Ола, Дом Советов,
4 этаж, комвата № 70, телефон К? 90.

Упол. Главлита Мар. АССР А—1037. Йошкар-Ола,
1-ая типография Маргосиздата.

