19»9

Чыла элласе пролетарий-шамыч, ушныза/

9-гае ИИ ЛЕКТЕш
ий

В Л Ц С N1

2

Маробхои
ден

шеъе

ФЕВРАЛЬ
Л 1П 510)
Акше 5 ыр.

горком
орган

ВЛКСМ-ын ХУ-ше ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙЖЕ
*

ВЛКСМ ОБКОМЫН РУКОВОДСТВЫШКЫЖО
ДОСТОЙНЫЙ ЕНЧШШЧЫМ САЙЛЕНА

Москва, Кремль.

СТАЛИН йолташлан
Ш ергакан Иосиф

Виссарионович

СТАЛИН!

ВЛКСМ ХУ-ше Марийский Областной конференций
Марийский реепубликыее чыла комсомольский оргавнзаций-шзмыч лӱм дене Тыланда, Сталин йолташ, Л енинын пашажын Великий продолжательжылан, пӱтынь
тӱняее шемер-шамычын
мудрый
вождьшо да учительжылан шокшо комсомольский еаламым колта!
Октябрьский Социалистический революцийын ееҥымыже да пашазе клаееын диктатуржым ыштыме негызеш шочшо комсомол, славный коммунистический боль
шевик-шамыч партийын да Тендан, Сталин йолташ,
вуйлатымыда ден пиеын кушкын да классовый кучедалмаш тулеш калитлалтын, большевистский партийын
боевой революционный традицийже-шамычым воспрнниматлен.
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Ленин Сталин партий да лично Те, Сталин йолташ,
шкендан ӱшанле помощник ден боевой резерв удшо
молодежын коммунистический еоюзшым пеетоватлен
куштен улыда. Большевистский партий да Тендан,
Сталин йолташ, шокшо забота да вниманий дене воодушеватлалтше комсомол Ленин—Сталин великий знамям лӱдде ончыко наҥгая. Чыла пашаште да кучедалмаште комсомол коммунистический партий ден таҥ
тошкалын каен, кая да ончыкыжат каяш тӱҥалеш. Пар
тий линий комсомолын линийже ыле, улеш да оичшкыжат лиеш.
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ВЛКСМ ЦК VII пленумын решенийже дым шинченыт гынат, Антоновам ОбкоВЛКСМ Центральный Комитетын быв молын аппаратышкыже налаш решитлеший руководствыштылсо шӱшӧ, антипар ныт. Тыге нунокугуполитическиййоҥытийный практикым
тӱжвак
луктын, лышым ыштеныт.
ВЛКСМ Обкомын бюрожо ВЛКСМ ЦК
ВЛКСМ Центральный Комитетын руководствыжо гыч политический банкрот, IV ден VII пленум шамычынрешенийышдвурушник, йӧршын
разложитлалтше тым большевистски шукытымашым орэлемент-шамычым эрьгктен. ВЛКСМ ЦК ганизоватлен огыл. Сандене гына комVII пленумын решенийжебольшевистский еомолышто орудоватлыше калык тушкритика ден еамокритикым кумдан шар* ман шамычым, нунын поеобникыштым
аш, тидыннегызеш еитыдымаш денйоҥы- выявитлымаш да разоблачитлымаш пеш
лыш - шамычым тӱжваке лукташ, калык эркын каен. Обком бюро калык тушмантушман шамычым, нунын пособникыш- шамычым разоблачитлыме олмеш вуным
тым, морально-политический разложит- арален кодаш велэ точен. Теве комсо
лалтше шамычым разоблачитлаш комсо мол гыч лукмо-шамычым—Яндулиным,
мольский организаций-шамычлан пуеӧ Колобовым, Казаковам да моло враждеб
ный элемент шамычымат Обкомол бюро
оружий лийын шога.
ВЛКСМ ЦК пленумын решенийже де* комсомолыш восстановитлен, а Яндулин
не воружитлалтше, ВЛКСМ XV Област денКолобовым восстановитлымеке тунаной комсомольский конференцийын де* мак арестоватлыме.
Обкомын аппаратыштыже, утлараклегатше-шамыч Обкомолын, эн первояк,
тудын еекретарьже Кондратьев йолта- шым Кондратьев ден Корюкин йолташшын руководствыштышт ятыр серьез шамыч могырым большевистский криный политический йоҥылыш шамычым тикым пызырымаш лиеден.
Чыла вине факт-шамыч ВЛКСМ Обда кугу еитыдымаш шамычым тӱжваке
комын, тудывг бюрожын да эн первояк
луктыч.
Обкомол бюро да тудын еекретарьже Обком секретарь Кондратьев йолташын
Кондратьев йолташ кадр-шамычым выд- практический пашаштышт иимолан йӧрвигатлыме да куштымо шотышто пеш дымӧ практика улыонерген ойлат. Об
кугу йоҥылыпмпамычым ыштевыт. Об- ластной конференцийын делегатше-шакомол бюро да тудын еекретарьже Кон мычлан Обкомын у еоетавшым еайлыме
дратьев йолташ кадрым подбиратлыме годым тидым ушеш налашышт кӱлеш.
Ленинский комсомол радамыште поли
пашаште сталинский принципым йӧршеш »мӧнлевыт*. Кондратьев ден Р яб  тически да идеологическивыдержанный,
чиков йолташ-шамыч ВЛКСМ Обкомын пашам организоватлен моштышо, да че
пионер отделышкыже Иванов йолташым стный пашаеп-шамыч шуко улыт. Теве
выдвигатлаш тыршеныт да тудым ыш- Х1У-ше дене XV-ше конференций коктен шуктеныт. Бюрон южо члевышт-Ива- лаште гына комсомол радам 843 орга
нов йолташ пашам ыштен ок керт—ма- низаций гыч 1304 органнзацийыш шуыв.
ныныт гынат, Кондратьев йолташ тудым Тушто 22095 комсомолец шотлалтеш.
шотыш налын огыл. Чистяков йолташым Тыгак армий кокла гыч у руководящий
кадрым выдвигатлыме шотышто нигувыдвигатлымаштат тыгак лийын.
ВЛКСМ Косолаповскнй райкомын тош- нарат ӧршаш уке. Мланна иктым гына
то еоетавше Центральный Комитетын мондыман огыл: комсомол пашаш стаж
IV пленумжын решенийже вэштареш ка- ден ийготым да опыт шагал улмым шоен. Райкомын ожныео еекретарьже, по тыш налде лӱддегызе выдвигатлаш ку
литически сомнительный е и - М . Анто леш. Левинский комсомолын епоеобнова калык тушман-шамычым арален ностьшо кугу. Тудо большевик партикодаш тӧчен, молодежь коклаште кол йЫдР да лично Сталин йолташын полшымышт д е в е ч ы л а вӧеылыкым ееҥен
лективный йӱмашым насаждатлен.
ВЛКСМ Обкомын бюрожо да Обко- да ееҥа, партийын пумо боевой задамыв еекретарьже Кондратьев йолташ ти- нийжым эреак шуктен толеш.

лав!* Сово кырымаш адакат
уэш талышна.
Конференций президиумыш 25 еҥым да почетный
президиумыш Сталин, Во
рош илов, Молотов, Кага
нович, Калинин, Микоян,
Андреев, Жданов, Ежов,
Х рущев, Берия, Димитров,
Тельман д а Хосе Диас
йолташ-шамычым еайлышт.
Тидын мӧҥгӧ конферен
ций калыкын вождьшо Ве
ликий Сталин йолташлан,
СССР Совнарком предсе
датель В. Молотов йолташлан приветственный пись
мам приниматлыш.
Умбакыжым конференцийын паша ыштышаш порядкыжым утвердитлыме.
Варажым ВЛКСМ Обкомын
пашаже нерген Кондратьев
йолташыв отчетышым колыштмо.
Утвердитлыме
порядок почеш паша ыштыме жап эртыме деие,

ВКП(б) Центральный Комитетын да лично Тендан, Ста
лин йолташ, полшымыда деве комсомол ВЛКСМ ЦК-ын
бывший руководствыжыншӱшӧ практикыжым, антипар
тийный линийжым тӱжвак луктын да политически
банкротитлалтше, йӧршешак разложнтлалтше е ^ ш а мычым ВЛКСМ ЦК-ын руководствыжо гыч поктеи
луктын.
Комсомолым Ленинско-Сталивский корно гыч калыкын тушманже-шамыч нигунамат кораҥден огыт
керт. Нуно эреак разоблачитлалтыт да шалаталтыт.
Ме товатлена Тыланда, Сталин йолташ, ме шкеиах
да Марийский реепубликыее чумыр комсомольский ор*
ганизацийым эреак мобилизационный ямдылык улмаште
кучаш тӱҥалына, чтобы нимогай случайностьат мемяам
ямдылалтын шудымашеш авырен ыжне керт.

Ме ӱшандарена Тендам, Сталин йолташ, Марийский
реепубликыее комсомол да молодежь мемнан партийын первой ӱжмыжлӓнак чыланат ик еҥ еемын Совет
ский рубежым аралаш лектыт, калык тушман-шамычыв
чыла да тУрлӧ проискыштлан шалатыше ударым оуаш
конференций ВЛКСМ Об- ямде улыт.
комын отчетшым мучашыш
ВКП(б) ЦК-ын февральско-мартовский пленумжын
шумешкак колышт
ыш
решенийже
да Тендан, Сталин йолташ, указанийда деи
шукто, вес кечыш кусарен.
ВЛКСМ
ЦК-ын
УИ-ше пленумжын решеннйже дене
31
январьыште эр заееданийыште ВЛКСМ Обком руководствоватлен, ме шкенан пашаштына чыла еитысекретарь Кондратьев йол- дымашым да йопылыш-шамычьш кӱчык жапыште и м ташын да ревизионный к о  тараш обязательствым пуэна.
миссий председатель Архи
Ме ӱшандарена Тендам, Сталин йолташ, Марийский
пов йолташын отчетный реепубликыее комсомолец-шамыч настойчиво да чаквмде
докладыштым колыштмо.
большевизмым овладеватлен» ВКП(б) историй краткий
Отчетный доклад пыты- курсым тунемын, шкенан идейный вооруженностьнам нӦлмеке
прений
почылто. талын шкенан революционный бдительностьнам адакат
Эн первояк мутым ВЛКСМ утларак нӧлтена, шкенан ряднам адакат утларак Л е 
Роҥго райком секретарь нин-—Сталин партий декесплотнтлена, фашизмын троц
Бахтин йолташ нале. Тудын кистско-бухаринский,
буржуазно-националистически!
деч вара Аппанасенко (Пек- агентше-шамычым йӧршын шалатен пытарена.
тубаево), Илларионов (Мор
Марийский АССР комсомольский организаций шиееко),
Алмакаев (Сотиур),
жын
ХӰ-ше Областной конференцийлан Ленинын—Ста^
Суворов (Еласал) да моло
йолташ - шамыч ойлышт. линын партий деке да мемнан вождь, друг да учи
Тидын дене эр заседаний тель Сталин йолташ деке чак еплотитлалтын толаи»
петырныш.
Виян лийже ееҥаш лийдыме Ленинын—Сталиикга
Кас з а с е д а н и й ы ш т е Великий партий!
пренийыште 12 делегат
Кужу ӱмыран лийже уло тӱвямбалее шемернй
выступатлен.
вождьшо,
другшо да учительже Сталин йолташ!
(Мучаш 2-шо етр.)

Конференцийын дневникше гыч
ЗО-шо январьыште 5 час
каетене МАССР Верховный
Советын заседаний залеш
Марийский р е с п у б л и к а
ВЛКСМ-ын ХУ-ше Област
ной ковференпийже почылто. КонференцийымВЛКСМ
Обкомын первый еекретарьже
Кондратьев
йолташ
почо.
Тудо
шкенжын
вступительный ойыштыжо
ВКП(б) Центральный Коми
тет ден калыкыи вождьшо
Великий Сталин йолташын
Ленинский комсомол
да
советский молодежь верч
эреак заботитлымышт пергеи ойла. Д елегат • шамыч
Великий Сталин
лӱмеш
кынел шогалыт да кужу
жап еовым кырат. Залыште
кычкырыме йӱк Шокта: „Кужу ӱмыран лийже мемнан
вождь, учитель Великий
Сталин! Тау лийже Сталин
й о л т а ш л а в , молодежлан
пиалан илышым гӱмыж-

Калыкын каргалтше тушманже-шамыч, фашизиыи
троцкистско-буха ринский,
бу ржуазно-национа диети
ческий агентше кашак ик гана велэ огыл комсомолым
партий гыч ойыраш тӧченыт. Но нуно тидым ыжтев
кертын огытыл да нигунамат огыт керт.
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ВЛКСМ-ын ХУ-ше ОБЛАСТНОЙ КОИФЕРЕНЦИЙЖЕ
М осква, К рем ль.

ВЛКСМ ОБКОИЫН о ш ш о

СССР КАЛЫК КОМИССАР-ШАМЫЧ
СОВЕТЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЫЛАН—

ПОЧЕШ ПРЕННЙ

В. М. МОЛОТОВ йолташлан ТЫГАЙ РУКОВОДСТВО МЫЛАННА
ок кУл
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Х1У-ше ВЛКСМ Облает- йолташ-шамыч мемнан ра
ной конференций деч вара, йоныш миеныт г ы н а т ,
комсомольский пашаште ик ВЛКСМ ЦК-ын плевумжомыняр вашталтыш коеш. шамычын решенийыштым
Туге гынат, але пеш шуко реализоватлаш
практичееитыдымашна уло. Теве еки нимомат ышт полшо.
ме*нан Роҥ го районышто Вик калаеаш кӱлеш, ВЛКСМ
ВЛКСМ ЦК-н IV ше ден ЦК пленумын решенийжым
VII ше пленум-шамычын реализоватлымаште, утлареш енийы ш тдечваратком - ракшым IV ше пленумын
еомолорганизацийыштевра решенийже шотышто камжеский элемент-шамыч ко- панейщнна лийын. Тыгай
дыныт. Ял совет секретарь- руководство мемнам нигулан пашам ыштыше калык .нарат ок устронтле.
тушман Рыбаковым, к о л х о -1 Обкомолын пионер отзышто молодежный брига- делже да тудыч бывший
дым организоватлыме ваш- заведующийже Иванов нертареш
кайше да калык ген поенак калаеаш кӱлеш.
тушманын пособннкше Ро- Тиде отдел да Иванов йолмановым комсомол гычшу- таш нимолан йӧдымтШ пакерте огыл гына поктен шам ышгеныт. Тидым Об*
лукмо.
| комол секретарь шамыч саЙ
ВЛКСМ ЦК*ын УИ-ше шннченыт, но мяритлеа илепленумжын
решенийжым ныт. Вет Иванов районыш
чумыр комсомольский ор- лектын гынат, гастролироганизацийыште проработат- ватлен гына коштын. Тудо
лыме огыл. Тнде шотыш- меанан деке мнймыже гото ВЛКСМ О^ком кугу ти- Дым фактым гыаа поген
такан. Вет Обкомол да ту- коштын да Обкомолыштодын еекретарьышт Кондра лын тӱрлӧ шояк еведенвтьев ден Винокуров йол* йым пу*ден.
таш-шаиыч тиде паша деОбкомол а п т р а т ы ш па
не райкомол еекретарь-ша шам чылтак ыштен мошмычым Обкомолыш ӱжык тыдымо е^ш ам ы чы м шотен етенограммым лудыа галтылыныг (Гортэ, Ивапуэныт да тыпланеныт, ум* нов, Осипов, молат). У ру»
бакыжым мыланна нимогай ководствышко
Лениаскопрактический п о л ы ш а т Сталиаский партнйлан пре
пуалтын огыл. Обкомол пашаеҥ да бюро член-шамыч данный улшо, пашамвуйлаверлаш пеш шагал лектыт. тен да организ >ватлен мошВинокуров ден Корюкин тышо еҥ^шамычым еайлена.
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Конференцийын дневникше гыч
заседанийыште чылаже Ю
еҥ выступатлеа.
1 февральыште 15-ше | Пренийыште
выступатОбластной комсомольский лыше-шямыч ш у к ы ж ы м
конференцийын эр заееда- ВЛКСМ Обком секретарь
вийже 10 час эрдене по- Кондратьев йолташын да
чылтын. Председательство- бюрон поена членже-шаватлыше первой
мутым мычын большевистский кри
Щербаков йолташлан (Йош  тика ден еамокритикым пыкар-Ола горкомол) пуа. Эр зыреи шогымышт нергее,
МУЧАШ

(ВЛКСМ Роҥго рай к ом секрет арь Бахтин
йолташын ойлымыж о гын)
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Ме, Марийский АССР ВЛКСМ-ын XV
Областной ковференцийжын делегатше
ден участникше-шамыч, Марийский рес*
публикын чумыр комсомольский организапвйже да молодежьшо лӱм дене
Тылавда—Великий
Сталинын
боевой
соратникшылан, Советский правитель*
ствын испытанный руководительжылан—
шокшо комсомольский саламым колтена!
Ме, самырык поколений, великий ста*
линский эпохышто, мемнан социалисти
ческий родинан калык озанлыкшын пеледме эпохышто, Советский Союзын
калык-шамычшын куанен, культурно да
зажиточно илымышт эпохышто, наукын,
Иультурын, техникан, искусствын моткоч чот пеледмышт эпохышто илена да
пашам ыштена, садлан ме пиалан улына.
Марийский республикысе комсомол да
молодежь, великий Советский Союзысо
комсомол ден чумыр советский моло
деж ь семынак, Ленин—Сталин партийын
да Советский правительствын ачан гай
заботыштым да йӧратымыштым эреак
чувствоватленыт. Марийский АССР се
комсомол, пӱтынь Советский Союзысо
комсомол семынак, эреак большевист
ский партийын руководитлымыже дене
пашам ыштен, коммунизм п а ш а л а н
ӱшанле лийын шогаш, калыклан предан
ный лияш, калыкын тушманже-шамычым
ненавидитлаш большевик-шамычын партийже деч туиемын. Ленинско-Сталинский комсомол большевик - шамычын
коммунистический партийжын руководитлыме дене советский молодежым
ш кеж почеш наҥгая да М а р к с и зм — Ле
нинизм духеш воснитыватла, советский
молодежым
Ленин—Сталин
партий
ден Советский власть йыр
чумыра.
Марийский АССР-се комсомол больше
вистский п а р т и й л а н да Советский
властьлан мучашыш шумеш предан, Л е
н и н — Сталин партийын линийжым шокшо йӧратымаш дене проводитла.
Садланак
Марийский республикысе
ромсомольский организаций Марийский
АССР-се шемер-шамы 4 кокляште заслу
женный авторитет дене пользоватла.
Садланак Марийский респуб •икысе ком
сомольский организаций Марийский республикысе шемер калыкын кугу доверийже денр пользоватла—комсомолецшамыч кокла гыч да молодежь кокла
гыч эн сайышт СССР, РСФСР Верхов
ный Советын да Марийский АССР Вер
ховный Советын депутатыштлан сайлалтывыт.
Левинско - Сталинский комсомол да
чумыр Советский молодежь комсомолын
Советский правительство деч заслужен
но налме кӱкшӧ наградыже дене—Крае
вого ден Трудового знамя орден-шамыч
дене кугешнат да ончыкыжат кугешнаш
тӱҥалыт.
- Ленинский комсомол да чумыр совет
ский молодежь социалистический етроительствын чыла участкыштыжат парти
йны да правительствын кеч могай задаиибжым ончыкыжат шукташ тӱҥалыт.

Калыкын каргалтше тушманже-шамыч,
озверелый фашизмын агентышт—троц
кистско-бухаринский, буржуазно-нацио
налистический бандит-шамыч ЛенинскоСталинский комсомолым Лениско-Сталинский корно гыч кораҥдаш ик гана
велэ огыл тӧченыт.
Калыкын шакше тушманже • шамыч
комсомолыш да комсомолын руководствышкыжо пуреныт. Но комсомол пар*
тийын руководитлымыже д е н е нине
шакше тушман-шамычым йӧршеш шалатен, ВКП(б) ЦК-ын руководитлымыже
дене VII пленумышто комсомол чыла
политический двурушник-шамычлан, йӧршеш шӱшӧ да разложитлалтше элементшамычлан шалатыше ударым ыштен.
Ме, Марийский АССР-се чумыр ком
сомольский организчцийын доверитлыме, Марийский АССР-се ВЛКСМ-ын
ХУ-ше Областной конференцийжын д е 
л е г а т е да участникше-шамыч, могай
ответственный задача-шамыч мемнан ончылао, конференций ончылно шогымым
чувствоватлена. Ме комсомолым Да тудын руководящий орган-шамычшым тушман кашак деч, йӧршеш шӱшӧ, мораль
но разложитлалтше элемент-шамыч деч
эрыктымашым
мучашыш
шукташлан
комсомольский маееым мобилизоватлена, ВЛКСМ Областной Комитетын еоетавышкыже проверенный, честный, партийын да правительствын пашажлан,
коммунизмын пашажлан преданный улшо е^ш ам ы чы м еайлена.
Ме Марийский АССР-се комсомол ден
молодежь лӱм дене большевистский
партийлан, правительствылан да Тыланда, Молотов йолташ, мутым пуэна: Ма
рийский АССР-се Левинский комсомол
ден молодежь, пӱтынь Советский Союзыео Ленинский комсомол ден чумыр
советский молодежь еемынак, ончыкыжат Великий Сталинын руководитлымыжедене каят да пашан чыла участкыштыжат партий ден правительствын кеч
могай заданийжым шукташ тӱҥалыт, фашизмын троцкистско-бухаринский, бур
жуазно - националистический агентышт
ваштареш чаманыде кредалаш тӱҥалыт.
Ленинский комсомол калыкын пашажлан, коммунизмын пашажлан беззаветно
преданный ыле, улеш да ончыкыжат
беззаветно преданный лиеш.
Марийский АССР-се Ленинский комсо
мол да чумыр молодежь Советский Со
юз ӱмбак керылташ тоштшо кеч могай
тушманланат шалатыше ударым Пуашлан, советский патриот шамыч рядыш
шогалаш кеч кунамат ямде улыт.
Виян лийже Великий Советский калык!
Виян лийжесеҥаш лийды ме Ленинын—
Сталинын партий!
Кужу ӱмыран лийже Советский пра
вительство да тудын испытанный руководительже Вячеслав Михайлович Мо
лотов!
Кужу ӱмыран лийже пӱтынь тӱняее
шемер-шамычын эн еай другшо да учительже, калык шамычын Великий вождьшо Иосиф Виссарионович Сталин!

ф

Ш ергакан В ячеслав М ихайлович!

Об комол
аппаратыште
приятельский
отношений
да семейственность улмо
нерген, Обкомолын поена
пашаеҥже шамычын да бю
ро член-шамычын районлаш лектын гастролироватлен
коштмышт
нерген
кутырышт.
Кас заседаниЙыште преиий вытен.

ВКП(б) ын ХУШ-ше с'ездшым кӱхшб
производственный нблталтмаш дене
вашлнйына
(МАССР Верховный Совет депутат,
М арбум комбинатысе ВЛКСМ комитет
секрет арь Костин йолташын
ойлымыж о гыч).
Мемнан Марийский бум-юсо^виахимовской,
физкомбинатыште
600 наре культурной...работы“ манын
комсомолец уло. Тыгай ку- приказыватлен. Проверка
гу организацийым полыш почеш еведеаийым шлыи,
деч поена вуйлаташ куш- Корюкиа нимогай практитылгак огыл. Но Звени- чеекий полышым
пуыде
говский райкомол ден Ма- Обкомолыш кудалын. Мемрийский Обкомол велым ваи д-*не Об
бывполыш пешак шагал ли- ший еекретарьже Ряӧчийын. Райкомолын бывший кое
йолташат л и й ы н .
еекретарьже Салмин йол- Комитетыш пурен п^шкыдо
таш комсомольскийоргани- д^ваны ите икмыняр жазацийыште чӱчкыдын ли- пым шинчен
да завхоз
йын, а цехлэшке ик ганат деч им н ы м налын кудалектын огыл. Вет мемнан лын. Тыге Обкомол да райчылаже 20 цех уло. Тушто комол мыланна полшеныт.
шукыжмм
молодежь ша* Райкомолын у составшат
мыч пашам ыштат. Комсо- кызыт полшымашыже уке.
молец-шамычын илышышт,! Марбумкомбиаа гыее компашашт нерген шагал ин- сомольский
организаций
терееоватлен.
| кызыт ВКП(б)-ын ХУШ-ше
Обкомол г ы ч а т мем- с‘ездше вашеш кугу иронан
деке
коштыныг. изводств* нный
движениНо нунын деч пайд^же ли- йыш ушнен. Бэльшевикйын огыл. Гастролер вые- шамычын Всесоюзный Комшей марки Корюкин йол* мунистическяй
паргвйыв
таш комитетыш толын ак- ХУШ-гие с‘ез т и м ме лучт и вы м п оген да иунылан шеи а р о а *вод:твеааый ао»вровернть ...о состоявиигдарка деи вашлиаыаа.
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ВЛКСМ-ын ХУчше ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙЖЕ

ВЛКСМ ОБКОМЫН ОТЧЕТШО ПОЧЕШ ПРЕНИИ
ОБНОМОЛЫНРУН0В0ДСТВ0
СТИЛЬШЫМВАШТАЛТАШ

ШНЕНАНБДИТЕЛЬНОСТЬНАМ
ЭШЕ НӰШ
НӦНӦЛТАЛМАН

Мыланна деловой
полыш кӱлеш

(ВЛКСМ ЦК инст рукт ор М ачулин йолташын (ВЛКСМ П ект убаеео
(ВЛКСМ О бком секрет арь Винокурое
рай ком секрет арь
ойлы м ы ж о гыч)
йолташын ойлымыж о гыч)
Аппанасенко
ВКП(б) ЦК-ын да Сталин тын да шотыш налын огыйолташын
Мемнан Марийский ком ностьышт лушкыдо улмо
йолташын
руководитлы* тыл, настоящий коллегиаль
ойлымыж
о гы ч)
сомольский организацийыш- денак, кызыт репрессиромышт дене ВЛКСМ ЦК-ын ный руководство лийын
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РАЙКОМОЛ СИТЫДЫМЫН ВУЙЛАТА
(Делегат Суворов йолташын ойлымыжо гыч)
Мемван Виловатовский
яелэ кыдалаш школа пеленее комсомольский организаций пытартыш жапыште пашажым еаемден. 1938
нйыште комсомольский организщий
56
еҥлан
кушкын. Оборонный пашам атеай ы н шындыме. Тунемше шамыч кокла гыч
оборонный значоклан 56 еҥ
норыым едатленыт да 60
туиемше едатлаш ямдылалтыт. Школа пелен 12 кружокым
организоватлыме.
Но комсомольский орга
низаций ыш ге але ятыр еитыдымыш - шамнч
удыт.

Комитетым бывший еекретарьже проходимец, пьяница да растратчик Иванов
мемнан организзцнйыште
пашам развалитлен гына
киен. Туге гынат, ОРКО
вуйлатыше Пинаев йолташ
Ивановым райкомолыш политу еба
отдел
вуйлатышылан рекомендоватлен.
Райкомолышто кок тылзе жап пиочер отдел вуйла
тыше уке ыле. 1938 ийыште политучеба отдел вуйлатышылан 7 еҥым вашталтылме.
Тыгак райкомол
оборонный наша ден огеш
натерееоватле.
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те ятыр жап годым калы ватлыме калык тушман-ша
кын каргалтше тушман-ша мыч— Я н д у л и н ,
Коло
мыч маскироватлалтын иле- бов
да
молат
комеоныт. Вет тиде причина денак молыш уэш восстановитлыкомсомольский
организа ме улыт ыле.
ций 5 ий шке рядшым ешаКадр-шамычым
выдвирен да куштен к е р т ы н гатлыме ден куштымо паогыл. Калык тушман-шамыч шаланат Обкомол серьезно
Микин, Чепаков, Туруев, пижын огыл. Тиде шотыш*
Д/бровский, Лебедев, Лю- то печать ден конференций
даров да молат комсомол делегат-шамыч
пеш чын
пашаште да тудын рядшым критиковатлышт. Обкомол
куштымаште тӱрлӧ еемын шке пашаштыже ятыр йочаракым ышташ тыршеныт. ҥылышым ыштен. Т е в е
Политический вооружеч- чылтак шоналтен о н ш д е
ног.тьаам нӧлталмына дене Чистяков, Осипов, Иванов»
да критика ден еамокри- Горте да моло 9 олташ •щатикнам кумдаҥден ме ка- мыч Обкомол аппаратыш
лык тушман-шамычым ша* налме ылыч. Гиде гына еи*
латымашге шагал огыл па тен огыл, чылтак разло
шам ыштен улына.
жи глалтше Антоновам ОбВЛКСМ обком бюро ка- комол аппаратыш налнешт
лык тушман шамычым ра- ыле.
зоблачитлыме ш о т ы ш т о
ВЛКСМ ЦК УН-ше пле
ятыр политический йоҥы- н /м решенийым
реалиалышым ыштен. Теве Марий- оватлымашаг чыташ лийТурак ВЛКСМ райком ка- дымын эркын кая. Теве Палык тушман Павловым ком раньга районышто 7 орга*
сомол гыч луктын ыле. Ти- низацийыште гына обеужде пашзм тергаш обкомол даглыме.
бюро член Пинаевым веКызыт Марийский ком
рышке колтымо. Пинаев сомольский организацийыя
тиде годым шкенжын по- задачыже
комсомольский
литическийбдительностьшо руководство гыч да тугак
укем да беспечный улмы- чумыр организаций гыч;
жым ончыктен. Тудын тер- калык тушман ден нунын
гыме материалже почеш, цособчикы ит
кашакым»
ВЛКСМ обком бюро калык ч ы и а к шӱшӧ даразложнттушман Павловым комео- лалтше элемент-шамычым
молыш уэш восстановитлен. эрыктен лукмаш улеш. ЧыПиааев дене пырля обко- ла комсомолец д ; н комсо 
мол бюроат пеш кугу по мольский
руководительлитический
йоҥылышым ш а м ы ч л а н
шкены штын
ыштен. ВЛКСМ обком бюро идейный ден политический
ден тудын еекретарьыш* вооружат л ы м а ш ы ш т ы м
виян пижман.
тын политичестай бдитель- нӧлталаш
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Мемнан Марийский ком
сомольский
организацийыште политико-воспита
тельный да пропаганда па
шам еаемдаш эше кӱлеш
еемын пижме огыл. Об<омол тиде шотышто пеш
начар руководитлен. Теве
ВКП(б) исгорийын краткий
курсшо лекмеке, ме тудым
тунеммашымпеш гисын организоватлпипаш у л ы н а
ыле. Тыге ыштыме олмеш,
Обкомол мланиа, райкомол
секретарь - шамычлан— .он*
чыч организоватлыие школшамычым ломатлыме
ок
кӱл“—манын кок телеграммым колтыш, а умбакыжым
нимогай указанийымат ыш
пу. Сандечак ВКП(б) исто
рий краткий курс тунеммашым кызытат кӱлеш еемын организоватлыме огыл.
Тиде шотышто
верлаее
комсомольский работникшамыч ӧрмашке логалыныт, а Обкомол да тулын
секретарьже-шамыч
шып
гына лийыныт.
ВЛКСМ ЦК-ын IV деа
VII ше плеяум решений-ша
мычым чыла комсомолец
деке шуктымо огыл. Санденак критика ден само
критика йӧршеш уке.
Обкомол да тудын сек
ретарьже - шамыч мыланна
пешак шаг^л полшат. Мемнан П^ктубаево районышко ВЛКСМ районный кон
ференций деч взра Обкоыол пашаеҥ иктат миен
огыл. Крестьянский моло
дежь огделын улмыжо ден
укеже иктак, ме она чувегвоватле. Тиде отдел гыч
Пектубаево районыш ик
генат нигӧат мийше лийын
огыл. Паонер отцелыште
иштыше пашаеҥ - шамыч
Иванов, молат болтатлен
гына киеныт, а рактически
нимогай полышат ок пуалт.
Тиде отдел шояк сведений
шамыч^м гына поген илен.
Теве ВЛКСМ Обкомын отчетыштыжо Пектубаево районышто 6 вожатыйым утвердитлыме манын ончыктымо, чынжым гын ик вожатыйымат утвердитлыме
огыл.
Обкомол верлашке ятыр
гана .гасфолер* шамычым
колтеден. Теве Осоавиахим па<иа дене Липагниковым колтеныт ыле, тудо
ик кечыште 10 организацийыш ш у л н д а факг шамычым гыча регистрироватлен коштын. Тудо ниче
организаций шамычлан ни
могай практаческий полы
шымат пуэн огыл. Тыгай
факг ятыр лийыа. Умбакы/КЫМ ме тыгай .гаетролер“ш ам ы ш м поктен колгаш
гына тӱччалына.
М «анна
Тыгай полыш ок кӱл, а ме
деловой полышым вучеиа.

Ро

VII пленумжокомсомолыш- огыл, еадлан тыгай факт*
то шӱшӧ, антипартийный, шамыч лиеденыт.
вражеский
руководствым
VII пленум районный кон
разоблачнтлен. Пленум ком ференций-шамыч эртымек
сомол гыч тушман кашакым лийын, еадлан Обкомоллан
■октен лукташ, калыкын выводым
ышташ кӱлеш
тушманже-шамыч
вашта- ыле. Но Обкомол нимогай
реш чаманыде кредалаш, выводым ыштен огыл. Об
партийын пашажлан предан комол Йошкар-Олаште акный лияш туныкта.
тивын погынымашыжымэрХУ-ше Областной кон- тарен да пленумын реше•ференцийын з а д а ч ы ж е -О б - нийжым обсуждатлыме неркомолын руководствышты- ген указанийым пуэн, тижо
чыла ситыдымашым ; дын дене пашажым пытатӱж вак лукташ да у сос- ! рен. Садлан пленумын ретавыш проверенный, пре шенийжым южо первичный
данный ен-шамычым сай- | комсомольский
организалаш. Обкомол комсомоль цийлаште алят обсуждатский м а с с ы м вражеский лыме огыл. ТевеЛесорабяоследствий-шамычым пы* фак Обкомол деч мӱндырат
тарымашке кузе мобилизо- огыл. Но тыштат пленуватлен—Обкомолын паша- мын решенийжым комсомо
ж е теве мо дене аклалт- лец-шамыч огыт шинче:
шаш.
тушто бывший секретарь
Обкомолын практнкыш- Смирнов погынымашым потыже
шуко ситыдымаш ген пленум нерген да молыуло. Теве бюро член Корю- мат шуко кутырен, но плекин йолташ Сотнурыш мий- нумын решенийже шотышмыж годым антипартийный то ик мутымат калаееи
установкым пуэн, комсомо- огыл. Оршанкыште Ж арков
лыш 200—250 еҥым ик за- (райком секретарь) да Фурседаннйыште пурташ лиеш зиков (бюро член) первич
манын.
ный организацийлашке плеОбкомолын первый сек- нумын решенийжым умылретарьж е Кондратьев йол- тараш иканат миеногытыл.
таш м ог ыр ым , поена райко- Царевогородцев миен да
мол-шамычлан
полышым, пленумыи решенийжым обуказаниЙым пумо олмеш, еуждатлыме олмеш йӱын
грубость элемент - шамыч киен.
-ЛИЙыНЫТ. Бюро чӱчкыдыКадр шотыщто. Район
нак „накачиваний" дене за- ный комигетлаште кадр*
нимвтлен, тиде шотыштат I шамыч уда огытыл, но нуКорюкин йолташ шкенжым нын дене вуйлаташ, нуныончыктен.
(лан полшаш, у казан н ы м
Бюро калык тушманым- 'пуаш кӱлеш. Обкомол руКолобовым
комсомолыш ководствын тошго етильже
восстановитлен ыле, Каме- |д ене руковош тлаш гын,
лина тудын сомнительный нимогай пашат ок лий. VII
улмыж нерген ойлен гынат, ! пленум кадр шотышто пеҥОбком бюро тидым шотыш гыаын калаеен. Об комол
налын огыл. Антонова нер- 'кадр-шамычым
ок пале.
г е н а т К а м е л и н а йолташ Райкомол-шамычланат ка
Кондратьев йолташлан ка др шямычым изучатлыман.
расей улмаш, но Кондра | ВЛКСМ ЦК могырымат
т ь е в йолташ адакаг шо- ентыдымын руководитлы
тыш налын огыл. Обкомо- маш ыле. Але марте ме
лышто бюро член-шамыч районный
кадр-шамычым
да Кондратьев йолташ вер- пален огына ул, кызыт гыла гыч еигналым колыш- на изучатлаш тӱҥалынна.

КРИШ ЫМ ЙӦРАТЫДЫМЕ РУКОВОДИТЕЛЬ
(Д елегат Кротов йолт аш ы нойлымы ж о гы ч)
ВЛКСМ Обкомын райко- технический
етанцийыш
мол-шамычым начар вуйла- колтеныт. Но Ивановлан
тымыже нерген факт шамыч пашаштыже нигӧат п о л ш е н
раш ойлат. Параньга, Ко огыл, тудым вуреен гына
солапово, Сернур да моло улыт. Чистяков й О л т а ш д е районлаштат райкомол еек- нат паша тыгак лий ын . У
ретарь-шамыч
ч ӱчкы дын кадр-шамычым
выдвигатвашталтыныт. Параньга ра* лыме
годым Кондоатьев
йонышто
поена ВЛКСМ йолташ ни ВКП(б) Обком
организацийлаште
калык ден, ни обкомол бюро члентушман-шамыч
орудоват-, шамыч дене согласоваглылеи иленыт. Косолапово де ыштылын.
райкомолын бывший еекре
Шукерте огыл Кондра
тарьже Антонова антипар* тьев йолташ шкенжыч ямтийный пашам, комсомоль дылалт шудымыж дене 06*
ский органнзацийым разло комол пленумым самочинно
ж и глымашым шкеак вуйла- отложитлен. Тудо критика
тен. ВКП(б) исгориИым ту- ден еаиокритикым ок йбнемаш
тиде раионлаште рате. Кондратьев йолгашым
ятыр комсомолец але мар критиковатлымылан
тудо
т е н а тӱҥалын огыгыл.
м ^ланем тыге пелештен:
Кадрым
выдвигатлыме „Ты, товарищ Кротов, толь
шотышто Обкомол секре ко рядовой член бюро, а я
тарь Кондратьев йолташ секретарь, ты не имёешь
безразлично
относитлен. право меня—секретаря кри
Теве Ивановым эн еай ком тиковать“. Тяде больше
сомолец манын пионер па- вистский критика да само?
шаш выавигатлен. Иванов
пашам шалатым «шыш шук- критика дек неяартнйный
тыш. Вара тудым вес от отношений улмажым ое-*
ветственный пашаш—йоча чыкта.

Рвезе Коммунист

2 февраль 1939

СОВЕТСКИЙ СОЮ ЗЫШ ТО

ий№ 11 Г5Ю)

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ
ЭЛЛАШТЕ

КОММУНИЗМ СТРОИТЕЛЬСТВЫН
ГИГАНТСКИЙ ПРОГРАММЫЖЕ

ЧИЛИШТЕ МЛАНДЕ ЧЫТЫРАЛТМАШ;
Нью-Йорк. Гринвичский жап дене 28
январь 3 шагатат 34 минутышто Чилиште млавде виян чытыралтмаш лийыи.
Тичмаш огыл увертарымаш по«еш, тиде
мланде чытыралтмаш дене Чилин южный
ужашыштыже шуко ола шаланен. Тӱжем дене колышо лийын. Шаланыше
ола-шамыч деве связь кӱрлын.
Мланде чытыралтмашке Чилин важний
ял озанлык ден курыкан районлаже-шамыч верештыныт. Тидыже Чилин калык
фронт правительствыже ончылан калыклан полышым пумо шотышто да шаляныше ола-шамычым восстановитлыме швтышто ятыр пеш серьезный задачмм
шында.

Левинградский фабрика ден заводласе
тӱжевГ лене пашазе да пашазе удрамашшамыч кечывал каныш годым радио дене передаватлыме .СССР калык озанлык развитийын кумшо
пятилетний
планже* Молотов йолташ докладын тезисшым кугу ввиманийденеколыштыныт.
„Скороход“ фабрика, Марти лӱмеш
завод да моло предприятийын цехлаштышт Молотов волташын доклад тезис
дене беседым, читкым организоватлыме.
Мемнан элым умбакыжым в ия ҥ ды шаш, тудын оборонный куатшым пеҥгыдемдышаш, с о в е т с к и й калыкын ма
териальный ден культурный уровевьжым
нӧлталтшаш пеш кугу программым развертыватлыше тезис шемер коклаште
шокшын одобритлымашым луктын.
СкорОходовец-шамыч ВКП(б)-ын XVIII
с*ездшым достойно вашлияш обязательствым налын, тудым шукташ тӱҥалыныт.
30 январьыште первый смена
план
почеш 39 тӱжем мужыр обувьым пушаш
ыле гын, 41.265 мужыр обувьым пуэн.

и

«Таланты и поклонники“ пьеса Марийский государ
ственный театрын сценыштыже.
Снимкыш те: Онега
ден Князь.
Ф ото М. Чуршуковын.

ек

ВКП(б)-ын XVIII СЕЗДШЕ
ЛӰМЕШ

Испанийысе американский
посольствын Францийын югыш
кайныже

от

Мемнан элысе шемер-шамыч ВКП(б) ын
XVIII-с‘ездшым погымо нерген уверым
кугу нӧлталтмаш дене вашлийыныт. Пӱтынь Советский Союз мучко эртыше
шуко евгаи митинг ден погынымашлаште
пашазе, колхозник советский интелли
генций партийын XVIII с'ездше лӱмеш
социалистический соревнованийыш ушнат.
* * *
Петровский лӱмеш металлургический
заводышто (Двепропетровск) комсомолец-шамычын инициативышт деве домен
ный, прокатный да
моло цехлаште
ВКП(б)-ын XVIII с'ездше лӱмеш вахта
оргавизоватлалтеш. Вахтышке эн первояк заводын учебвый цехысе 900 самы
рык пашазышт шогалыныт.

бл
и

СОВЕТСКИЙ ЯЛЫН ИНТЕЛЛИГЕНЦИЙЖЕ

Германийыште вольык
шагалеммаш
Германский статистикын официальный
данныйже-шамыч почеш, Германийыште
ял озанлыкын волымыжо, корма ситидымаш да чер шарлыме дене эртыше
ийыште шолдра тӱкан вольык вуй шо?
1937 ий дене таҥастарымаште 2,9 процевтлан, самырык вольык 8,7 процентлан, каза 4,6 процевтлан шагалемын.

Ливийыш германский войскан
толмыжо
Лондонысо .Манчестер гардиан* газетын дипломатический обозревательже
германский войскан Ливийыш толын
ш у м ы ж о нерген увертара. Обозревательын ойлымыжо почеш, гермав
ский войскам Ливийыш колтымашы*?
германо-итальянский сотрудничество шотышто германский д е н итальянский
штаб-шамычын ыштыме планыштым шуктымылан шотлаш кӱлеш.
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1917 ийсе Великий [Октя шоляк Павов-шамыч чылабрьский социалистический нат высший образованиян
революций деч вара Алань улыт. Панов Василий Но
ялын (Йолкинский ялсовет, восибирский
пединституМарий-Турек район) тӱсы тын научный пашаеҥже, а
жӧ пеш чот вашталтын. Михаил ден Ванифист кыРеволюций деч о н ч ы ч зыт Йошкар Армийыште
Алавь ялыште 60 суртлан служитлат. Панов В. райис
2—3 тунемше велэ ыле,
полком
председательлан
кызыт ик тунемдыме еҥат ышта. Колхозын кум агроуке. Ожво йорло кресавьык номжо уло. Шуко еҥ Йошшамыч кулак-шамыч дене кар-Олаште,
районлаште
эксплоатироватлалт иленыт советский, партийный озангын, кызыт нуно зажиточ лык пашаште да НКВД орный, культурный колхоз гаилаште пашам
ыштат.
ный илыш дене и л а г . Лу дене кыдалаш, высший
Ялыште йорло да сре^няк да начальный школлаште
кресаньык-шамыч чыланат тунемыт. Ожнысо пычкеС 'езд вочылтмо кечылан Чкаловский колхозыш ушненыт. Кол мыш ял, кызыт лу дене у,
паровозо ремонтный заводыв пашазыже- хоз Сталин йолташын лӱм- советский интеллигент-ша-1
шамыч план деч уто кум паровозым жым налын.
мычым куштен.
пуаш, пассажирский ден ю варный ваТиде колхозышто кызыт
Алань ял ожнысо шот
гоным ыштен ' лукмо планым эртарен шуко еҥ высший образо- дене
таҥастарымаш гыч
темаш решитленыт.
ванийым налын. Нунын кок- пеш чот волгалтын, ончыла гыч Лаптев Александр ко каен, пиалан, весела
*
* *
Михайлович казанский ме илыш деье ила. Кажне кол
Сталинский МТС (Краснодарский край) дицинский институтын пре- хозник, кажне интеллигент
61 тракторым ыштен луктын, ремонт подавательже, ныл еҥ ве пиалан илышым пумыжлан
планым теменыт. С'ездлан подарок шот теринарный фельдшерлан великий Сталин йолташлан
дене коллектив 15 февральлан шошо ыштат, ныл еҥ средний кугу таум ыште.
агалан ямдылалтмашым пытараш, при комсостав лийыныт. ИзакВ. Ф. Голубцев.
цепной орудийым ремонти- _______ _
роватлаш,шошо ага пашалан
горючийым пӱтынек конден
шукташ обязатлалтын.

Вашингтон гыч Ассошийтед Прессагентствын увертарымыже почеш, республи
канский Испанийысе США пашаште по
веренный Тэрстон американский посоль
ство Кальде»ас гыч (Барселона лишне)
Перпиньяныш (Францийын югшо) лектын каен мавын США государственный
делартаментлан увертарен.

Австрийский печатьым
фашизироватлымаш
Фашист-шамычын требоватлымишт вочеш кугу австрийский „Нейе фрейе
прессе* газета лекмым чарвен. Газеты»
1864 ийыште основатлыме ы л ед ати д д еч
вара тудо пеш кугу буржуазно-либе____________ ральный орган лийын, ми
ровой буржуазный печать
коклаште палеверымналын
шоген.

РАИКОМОЛ ПОЛЫШЫМ ОГЕШ ПУ

У РОДИЛЬНЫЙ
ПӦРТ
Ш ернур. 1939 ийыште
Кукнур селаш у родиль
ный пӧрт ышталтеш. Казан
ский да Эшполдино селаш
у иедицинский пункт-шамычым строитлаш пунчали е . Тиддан районысо бюд
ж е т гыч чылаже 180 тӱж еи
теҥгем кучылташ палемдыме. Тыгак район центреш у аптека ышталтеш,
тидлаи 120 тӱж еи теҥге кучилталтшаш. Кызыт стройматеряалым
ямдылымаш
кав.
И. Иванов.

Отчетно-выборный погынымаште ВЛКСМ комитетын йӧрдымын пашам ыштымыже нергев критиковатлышт.
У комитетлан
ончыкыжым
ситыдымашшамычым тӧрлаташ чоткыдын кӱштышт.
Но Великопольский кыдалаш школ пеленсе комсо
мольский о р г а н и з а ц и й
(Оршанка район) да тудын
комитет секретарьже Пидалин йолташ
отчетно вы
борный погынымашын кӱштымыжым
але илышыш
пурташ пижын огыл. Ком
сомольский комитет погынымашым я м д ы л а л т ы н
план
почеш эртарымаш
уке.
Погынымаш нерген
кунам комитетын ушышкыжо пура, тунам эртарат.

Комсомольский организа
ций комсомолец-шамыч да
несоюзный молодежь дене
политико - воспитательный
пашам йӧршеш огеш ыште.
Сандене комсомолец шамыч
коклаште бытовой разло
жений кугу верым налын.
Теве комсомолец М. И.
Фурзиков быт
шотышто
разложитлалтын, эре йуэш,
хулиганитлен коштеш. Тиде йӧрдымӧ пашашке не
союзный молодежым шупшеш. Тыгай йӧрдымӧ койышым кучышо Фурзиковым комсомольский орга
низаций выговор дене гына пукша, тудлан вич выговорым пуэв. А Фурзиков
умбакыже комсомол радамыште шогев кертеш ио?

АДРЕС РЕДАКЦИИ: М ар. АССР, г. Йошкар-Ола, Дом Советов,
4 этаж , комната № 70, телефов № 90.

Тидын нерген
вопросым
комсомольский п о г ы н ы маште ик ганат шындыме
огыл.
Тыгак учитель кокла гы*
чат дисци 1лина пудырты*
шо-шамыч улыт. Теве А. Е*
Семенов, 3. И. Волкова
йолташ - шамыч нимогай
причина деч поена январ
ский учительский еовещанийыште
участвоватлен
огытыл.
Школышто военно-физ
культурный паша йӧршеш
огеш ышталт, тиде паша
дене конкретный руковод
ство уке.
А райкомол тиде организацийлан полышым пеш
шагал пуа.
А. Герасимов.

НОРМЫМ
СДАТЛАТ
Оршавка кыдалаш шко
лын педагогический коллективше ден тунемшешамыч Й о ш к а р Армий
XXI ий темме чечыжлан
внян ямдылалтыт. Школышто стрелковый, ПВХО кру
жок-шамыч пашам ыштат..
„Ворошиловский стрелок*
значоклан 44 еҥ, ПВХО значоклан 50 еҥ д аГ С О зн ач о к
лаи 20 ей* нормии едатлаш ямдылалтнт.
А. Г—в.

Отв. редантор —
К. А. ЛЕМСКНЙ,

Упол. Главлита Мар. АССР А - в З . Йошкар-Ола,
1-ая типография Маргосввдата.

