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ВЛКСМ Маробком, „Рвозе
Коммуииот" да „Ямде лий“
редакций пашаек-шамычыи
общий еобранийже ЙошкарОла Городской Совет
депутатыш кандидатлаи
П. И. ТЕМЕРЕШ ЕВ йолташым
выдвигатлен

на

шкеныштым кавалеристлан
ямдылат. Йошкар-Ола горкоммунхоз пеленсе осоавиахимовский организацийын
инициативше дене „Воро
шиловский всадник-шамычым* ямдылыме кружокым
организоватлыме. Тиде кружокышто 17 еҥ тунемеш.
.Комбинат“ к о л х о з ы н
(У-Тор‘ял район) имне фер
ма вуйлатышыже, комсомо
лец
А. Егошин
йолташ
Йошкар Армийлан боевой
имне-шамычым ончен кушта.
Тыгай пример-шамычым
ятыр ончыкташ лиеш. Туге гынат, мемнан Йошкар
Армийын кавалерийжылан
боевой резерв - шамычым
ямдылымаш сайын кая манаш ок лий. „Ворошилов
ский всадник - шамычым*
ямдылымаш моткоч начар
шындалтын. Молодежьын
кугу желанийже улмо ӱмбачат комсомольский ден
осоавиахимовский органи
заций-шамыч тиде пашам
огыт организоватле.
ВЛКСМ Центральный Комитетын IX пленумжо „Во
рошиловский в с а д н и к “
значкист-шамычым ямдылыме шотышто кугу задачым
шынден. Комсомольский ден
осоавиахимовский организаций-шамыч тиде задачым
шуктымашым организоватлаш обязан улыт.
Тидлан мемнан чыла ус
ловий уло: колхоз-шамыч
шуко
имньым
иметлат,
значкист-шамычым
ямдылашлан демобилизованный
красноармеец - кавалеристшамычым
да
молымат
шупшаш лиеш, значоклан
нормым сдатлаш шонышым
шотленат от пытаре. Пашам
организоватлаш да виктарен гына мошташ кӱлеш, а
тидыже комсомольский ден
осоавиахимовский организаций-шамычын руководительышт деч требоватлалтеш. *
Комсомолец-шамыч имне
ончымашым шефыш налын,
Йошкар Армийлан боевой
имне-шамычым ончен куштат гын, пайдаже моткоч
кугу лиеш.
Ме Первый Конный армийын 20-шо идалыкшым
отмечатлен Йошкар Армийын кавалерийжылан бое
вой резервым ямдылыме
пашам решительно саемдышаш улына. Тидым мемнан
деч, родинан самырык патриотшо-шамыч деч кажне
кечын пӱсемше междуна
родный обстановка требоватла.
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Первый Ионный ариийыи
создатлыиылан 20 ий
Эрда
шуко миллионан
советский калык
Первый
Конный армийым создатлы*
мын 20-шо идалыкшым палемда. 1919 ийын
19 ноябрьыште южный фронтысо Реввоенсоветын приказше почеш Буденный
йолташын конный корпусшо
гыч Первый Конный армий
организоватлалтын. Леген
дарный Конный
армийын
создательже да вдохновительже
мемнан
мудрый
вождь
Сталин
йолташ
улеш.
Гражданский война
ийлаште Буденный йолташын
вуйлатыме Йошкар конни
ца кеч могай фронтыштат
тушман-шамычлан шэлатыше отпорым пуэн.
Воро
неж ден Касторна лишне
деникинский банда-шамыч
деч яллам да олалам утарен, добровольческий дон
ской белый армийым
шалатен.
Тушман-шамычын
частьыштлан Черное море
деке куржашышт логалын.
1920 ийыште шошым тале
конник-шамыч
Украиныш
пурышо белополяк-шамычым кырен шалатеныт. Тиде ийыштак шыжым буденновец-шамыч югышто
бафон Врангельын
контрре
волюционный
армийжым
шалатеныт да белый бандашамычым Черное мореш
кудалтеныт.
Первый Конный армийын боецше,
командирже,
политработникше - шамыч
советский калыкын
историйышкыже
пеш
чапле
страница-шамычым возеныт.
Тиде героический кучедалмаште самырык патриотшамычат лу
тӱжем дене
участвоватленыт.
Шкенжым моткоч кугу
чап дене леведше, леген
дарный
Первый Конный
армийын боевой
традициешыже
мемнан Иошкар
кавалерист-шамыч да чумыр советский
молодежь
•оспитатлалтыт.
Тидым
Йошкар конница Западный
Белоруссий чен Западный
Украинын калыкше-шамычым польский пан-шамыч
деч утарышаш верч кучедалмаште раш ончыктен.
Йошкар конницын, тудын
лӱддымӧ боецше-шамычын
примерышт мемнан родинан
обороноспособностьшым адакат утларак пеҥгыдемдышаш верч кучедалмашке советский
молодежьым
воодушевлятлат.
Мемнан самырык колхоз
ник, интеллигент - шамыч
„Ворошиловский всадник“
значоклан нормым сдатлен
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Теҥгече ВЛКСМ Маробкомеш Обкомол,
„Рвезе
Коммунист“ да „Ямде лий*
редакций пашае^шамычын
предвыборный еобранийже
лийын.
Кӱчык выступлений дене парторганизаций еекретарьын заместительже К. М.
Зинин йолташ еобранийым
почо.
—Городской Совет депутатыш кандидатлан тугай
еҥым выдвигатлышаш улына, кудо избиратель-шамычын доверийыштым тӱрыс
оправдатла, — ойла Зинин
йолташ.—Депутатыш каняидатлан советский калыклан, Ленин—Сталин партийлан преданный, шке учаеткыштыже пашам
честный
шуктен шогышым
выдвигатлышаш улына.
Мутым ВЛКСМ Обкомын пропаганда дене еекретарьже П. В. Щербаков
йолташ нале. Мый,—ойла
тудо,—Городской
Совет
депутатыш кандидатлан 24
номеран избирательный ок
руг деч
Петр Иванович
Темерешев йолташым выдвигатлем. Темерешев йолташым ВЛКСМ
Маробкомышто пашам ыштыме гыч
еайын палем.
Тудо шке
пашажым честно шуктен
толеш.
Собраний П. И. Темерешев йолташым Йошкар-Ола
Городской Совет
депутатыш кандидатлан 24 номеран избирательный
округ
ГЕРМАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
деч
единогласно
выдвигатДЕЛЕГАЦИЙ РУМЫНИЙЫШТЕ
лен да Темерешев йолташ
Нью-Йорк, 16. „Нью-Йорк ко германский экономиче деч тиде округеш баллотитайме“ газетын корреспон- ский делегаций толын ма- роватлалташ согласийжым
пуаш йодын.
дентше Бухарест гыч, туш- нын увертара.
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Марийский АССР Прокуратура пашаен’-шамыч
коллектнвын общий еобранийже шемер депутатшамычын Йошкар-Ола Городской Совет депутатыш
кандидатлан А. П. ЧАПАЕВ йолташым выдвигатлен

11 ноябрьыште Марий
ский АССР Прокуратура
пашае^шамыч
коллективын Йошкар-Ола Городской
Совет депутатыш кандидатым выдвигатлыме лӱмеш
предвыборный еобранийже
лийын.
о Шемер депутат-шамычын
Йошкар-Ола Городской Со
вет депутатыш кандидатым
выдвигатлыме нерген Ма
рийский АССР Прокурорын
старший помощникше С. Т.
Седельников йолташ выетупатлен.
Прокуратура следователь
В. А. Николаев йолтащ шемер депутат-шамычын Йош
кар-Ола Городской Совет
депутатыщ
кандидатлан
ВЛКСМ ' Йошкар-Ола гор
ком секретарь Александр
Петрович . Чапаев йолташым выдвигатлен.
— Мый,—манеш
Нико

лаев йолташ,—Чапаев йолташым 1938 ий гычак про
куратура органыште пырля
пашам ыштыма гыч палем.
Тудо Ленин—Сталин партийлан преданный, актив
ный пашаеҥ улмыжым пашаж!е денак ик гана вёлэ
огыл ончыктен. Тений октябрьын тӱҥалтышыштыже ВЛКСМ Йошкар-Ола*
горком еекретарьлан вЫдвигатлалтын.
Погынышо-шамыч чыла11
нат Николаев
йолташыҥ
предложенийжым шокшын
да единодушно поддержи*
ватленыт, 33 .^избиратель
ный округ деч Йошкар-Ола
Городской Совет дёпутатыш кандидатлан Алексан
др Петрович Чапаевым еди*
ногласно
выдвигатленыт
да Чапаев йолташ деч баллотироватлалташ еоглаеийым пуаш йодыныт.

САЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
,Ленин Корно' ден „1-ое Мая“ колхозлаште колхозникшамычын общий еобранийже шемер депутатшамычын Волжский Районный Совет депутатыш
кандидаглан В. Т. ЛЕБЕДЕВ йолташым выдвигатлен

„Ленин Корно“ ден „1-ое
Мая“ колхоз член-шамычын шемер депутат-шамы
чын Волжский райсовет депутатыш кандидатым выдвигатлыме лӱмеш предвы
борный еобранийже кугу
нӧлталтмаш дене эртыш.
„1-ое Мая“ колхозын колхозникше И. Большаков
йолташ 20 номеран избира
тельный округ деч Вол
жский райсовет депутатыш
кандидатлан калыкын ӱшанле
эргыже,
ЛенинскоСталинский
комсомолын
воспитанникше, „Ленин Корно“ колхозын предеедательже Василий Тимофеевич
Лебедев йолташым выдвигатлен.

—
Лебедев йолташ,—ойла Большаков йолташ,—
примерный комсомолец. Тудын руководитлыме „Ленин
Корно“ колхоз реепубликыште ик эн ончыл верыште шога, тенийее ял озанлык чыла пашам жапыште
да отлично пытарен. 1937
ийыште Лебедев йолташ
стахановский бригадым организоватлен ыле, тиде бри
гада чапле результат-шамычым ончыктен.
Большаков йолташын мутшым колхозник-шамыч тӱрыенек поддерживатлышт.
Лебедев йолташ 20 номеран избирательный округеш
баллотироватлалташ
согласийым пуэн.
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ с о б р а н и и л а ш т е
КАЛЫКЫН ДОЗЕРИЙЖЫМ
ОПРАВДАТЛА

Йошкар-Ола район Лесоучасгкын 67 километрысе
оашазе ден служаинй-шамычын общий собранийже
Районный Совет депутатыш кандидатлан В. М. ВОРОНЦОВ
^ йолташым выдвигатлен

шт ' ■•
Лесоучасткын 67 километрысе пашазе-шамычын Ра
йонный Совет депутатыш
кандидатым сайлыме лӱмеш
ыштыме собранийже пеш
оживленно эртыш. Мутым
стахановец,
чодран бракерже Г. О- Васенев йолташ нале. Тудо кӱчыкын
гына, но пеш раш собранийын задачыже нерген ойлыш.—Районный Со
вет депутатыш кандидатлан,—умбакыжым Васенев
йолташ
ойла, — Василий
Максимович Воронцов йол*
ташым выдвигатлем. Тудо
калыкын доверийжым тӱрыс оправдатла.
Тудын почеш Байнов йолташ выступатлыш.

дым ял совет секретарьлан
выдвигатлат. Тылеч варажым тудо шуко вере лес
ной организацийлаште па
шам ыштен. 1939 ийын
апрельыште Воронцов йолташым Йошкар-Ола райис
полком секретарьланвыдвигатленыт. Кызыт тиде па
шам сай шуктен толеш.
ВЛКСМ райком пленумын
членже улеш.
Мут Попов йолташлан
пуалте.
— Воронцов йолташым,—
ойла В. В. Попов йолташ,—
1924 ий гычак палем. Ту
нам тудо Нагоринский лудмо пӧртыштӧ пашам ыштен. Тудо чуткий, отзыв *? Т Ял озанлык техн ик ум ы ш то тунем ш е д е н п аш аеҥ шамыч коллективын Й ош кар-О ла Городской
— С овет депутаты ш кандидаты м вӹ двигатлы ме лӱмеш предвы борны й собрани йж е.
чивый йолташ улеш. Ме
Ф о т о А . О в еч к и н ы н .
чыланат йӱкнам Воронцов
—
Василий Максимовичйолташлан пуэна.
Воронцов йолташын канВоронцов йолташ 1905 ийыште йорло ешеш шочын. дидатуражым 36 кварталы„Авангард“ ден „Ленинец" колхоз-шамычын общий
1917 ийыште начальный се, Отарын 2 №-ан заводысобранийышт Йошкар-Ола Районный Совет депутатыш
школым тунем пытарен. со пашазе-шамыч шокшын
Йошкар-Ола 6 № ан средний кандидатлан трактористка-комсомолка Е. Г. АРТИЗАНОВА
1924 ийыште ВЛКСМ чле- поддерживатленыт.
йолташым выдвигатленыт
Пашаец-шамычын общий школын преподавательже
ныш пура- Гудо ийыштак
ден служащий-шамыч
ВЛКСМ райком Воронцов собранийже В. М. Ворон коллектив Городской Совет
„Авангард“ колхозын кол- татыш кандидатлан Медвейолташым Нагоринский луд- цов йолташым Районный
хозникше ден колхозница- девекий МТС-ын ӱдрамаш
депутатыш кандидатлан
мо пӧртыш избачлан пашам Совет депутатыш кандидат- С. Н. КУГЕНЕРОВА йолташым же-шамычын районный Со тракторный бригадын знат
ышташ колта. Тыште па лан 36 №-ан округ деч вытрактористкажым—
вет депутатыш канднда- ный
выдвигатлон
шам сай шындымыжлан ту- двигатленыт.
тым выдвигатлыме лӱмеш комсомолка Екатерина Гри
16-шо ноябрьыште Йош- общий
еобранийже
ку горьевна Артизанова йолтакар-Ола
№-ан средний гу нӧлталтмаш дене эртыш. шым выдвигатлем.
АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИЦА школышто6-ню
Йошкар-Ола Го Собранийышке еайлымаште
—
Мый Артжзанова йол„Труженица“ артель пашаен--шамыч колпективыи
родской Совет депутатыш участвоватлаш правам имет- ташым мемнан кодхозышт»
общий еобранийжа шемер депутат шамычын
Йошкар-Ола Городской Совет депутатыш кандидатлан кандидатлан выдвигатлыме лыше-шамыч чыланат то- пашам ыштымыже гыч палӱмеш предвыборный соб лыныт.
лем. Тудо шошо ага пашам
А. А . САМОЙЛОВА йолташым выдвигатлен
раний эртен. Доклад дене
Местный Советлашке еай- образцово, жапыштыже эр13-шо ноябрьыште Йош Йошкар-Ола Городской Со С. К. Полысалов
йолташ лашлан ямдылалтме да ту- тарен. Артизанова йолташ
кар-Ола .Труженица" ар вет депутатыш кан дидат- выступатлен.
дым эртарыме нерген, Со- достойный кандидат лиеш.
тель пӓшаец-шамычын Го лан „Труженица“ артельын
„Ленинец* колхозын колТудын
мӧҥгӧ
мутым ветлаш депутатлан кандиродской Совет депутатыш кукольный цех зав едую- ВЛКСМ комитетын секре- датым выдвигатлыме нер- хозникше ден колхозницакандидатым выдвигатлыме щийжым Александра Алек тарьже Н. Д. Москвичева ген ВКП(б) райкомын пред- же-шамыч тиде каидидатулӱмеш предвыборный со- сандровна Самойлова йолта- йолташ налеш. Москвнчева етавительже Зенькова йол- рым единодушно поддербранийже эртен. Собраний- шым выдвигатлен.—Самой йолташ Йошкар-Ола 25 из таш выступатлыш.
живатленыт.
ыште чылаже 157 еҥ ли лова йолташ,-манеш тудо,— бирательный округ деч Го
Е. Г. Артизанова йолташ
Тудын почеш мутым из
але эше самырык, но про- родской Совет депутатыш бач Смирнов йолташ нале. районный Совет депутатыш
йын.
Шемер депутат-шамычын изводствышто тыгак комсо кандидатлан Серафима Ни
—
Местный Советлашкекандидатым еайлыме 12 №местный
Советлашкышт мольский, общественный па- колаевна Кугенерова йол- еайлымаш кече лишемеш. ан Ельнагинский избира
сайлымын пеш кугу значе- шаште шкенжым чаплын ташым выдвигатла.
Кызыт уло эл мучко мест тельный округеш баллотинийже нерген Марпромсо- ончыкта.
согласийым
ный Советлаш депутатлан роватлалташ
Мый тудым 10 ийкандндатым
Общий
собраний
Со —
юз пеленсе первичный пар
выдвигатл ы- пуэн. 12 №-ан окружной
тийный организацийын сек- фии йолташын предложе- жап шинчем,—ойла тудо,— маш эрта. Мланна район избирательный
комиссий
тӱрыснек под- Кугенерова йолташ 7 ий ный Совет депутатыш кан- Е. Г. Артизанова йолташым
ретарьже Я- М. Коганский нийжым
держиватлен да А. А. Са
йолташ выступатлыш.
годым пионер вожатыйлан дидатлан эн еай, пример Районный Совет депутаТудын почеш А. М. Со- мойлова йолташ деч 38 из
ный, партий ден родиналан тыш кандидатлан тайный
округышто пашам уло кумылжо дене преданный еҥым еайлыман. голосований дене еайлаш
ин йолташ мутым налеш. бирательный
офнн йолташ 38 номеран баллотироватлалташ согла- ыштен. Кодшо сайлымаште Мый районный Совет депу- регистрироватлен.
избирательный округ деч сийжым пуаш йодьщ.
агитаторлан да
республи
канский окружной комис
сий председательын заме„Колос* колхоз член-шамычын общий еобранийже
стительжылан пашам ышшемер депутат-шамычын Волжский районный Совет
кандидатлан У. П. БАСТРАКОВА йолташым
тен. Кугенерова йолташ депутатыш
выдвигатлен
але самырык гынат оласе
учитель-шамыч
коклаште
„Колос“ колхозын
кол- кӧ ок пале, — »маныт выкугу авторитет дене поль- хозникше ден колхозница- етупатлыше колхозник-ша
колхозникже-шамычын предвыборный мыч, — тудо
зоватла.
еобранийже кугу активно шамыч коклаште массовый
Москвичева
йолташын сть дене эртен. Собраний- умылтарымащ пашам чарпредложенийжым общий со ыш
„Колос“ колхозысо ныде ышта, трахома чер
браний целиком поддержи- чыла избиратель - шамыч нерген, тудьгн зианже нерватлен.
погыненыт. Колхозник-ша- ген умылтара.
Колхозник-шамыч Волж
Собраний С. Н. Куге- мыч шемер депутат-шамы
Волжский райсовет ский райсовет депутатыш
нерова йолташ деч 25 № ан чын
кандидатлан Бастракова йолташын канизбирательный округышто депутатыш
общественница, дидатурыжым т ӱ р ы е н е к
баллотироватлалташ согла- активный
ВЛКСМ член, „Колос44 кол- поддерживатлышт да, Басийжым пуаш йодын.
йолташ тудлаи
Тиддеч поена 25-ше окру- хозыео медпунктын фельд- етракова
ӱшанен
пумо
тиде кугу
гышто
доверенныйлан
стар
М арийский кож евенны й трееты н паш азы ж е д ен сл у ж а щ и й -ш а 
шерицаже Ульяна Павлов чеетьым шкенжын честный
ший
пионер
вожатый, на Бастракова
мыч коллектив Ю ринский Районны й С овет деп утаты ш кандидатйолташым пашаже дене
оправдатла
лан лучш ий стахановкам комсомолка Л . И . Чиликина йолташым
ВЛКСМ член Валентина
выдвигатлен.
выдвигатленыт.
манын
ӱшанымашыштым
Петровна
Чернова
йолтаСнимкыш те: Л ю бовь Ивановна Чилнкнна йолташ паш ам ышты— Бастракова йолташым выразитлышт.
мыже годы м .
Ф о т о А . О в е ч к и н ы н . *шым еайлыме.

УЧИТЕЛЬНИЦА
С. Н. КУГЕНЕРОВА
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ЗНАТНЫЙ ТРАКТОРИСТКА

К0ЛХ03НИК-ШАМЫЧЫН КАНДИДАТШЕ

Рвезе Коммунист

18 ноябрь 1939 ий. № 100 (599)

АРМИЙЛАН 20 ий

л е г е н д а р н ы й п ер в ы й к о н н ы й
О. ГОРОДОВИКОВ

25 майыште ный армий Врангельым ша
Первый Кон латен да белый банд-шаный У м а н ь мычым Черное
морешке
ола дек толын кудалтен.
Тыге Первый
легендарный конный кор- шуын. Тиде кече конник- Конный армий гражданский
пуе генерал Мамонтовын шамычлан пайрем лийын; война ийлаште шкенжын
Козлов ола дек лишемше нунын дек всесоюзный ета- славный героический корконницажым ликвидироват- роста—Михаил
Иванович ныжым завершитлен.
лаш«колтымо ыле.
*Калинин толын. ВЦИК-ын
Гражданский война ийТроцкийын изменчеекий порученийже почеш, тудо лаште Первый Конный арприказшым ончыде, С. М. героический полк-шамыч- мийыште лу тӱжем дене
Б у д е н н ы й решительный лан боевой знамя-шамычым еамырык патриот - шамыч
удар дене тушманым шала- да отличатлалтше боец-ша бойлаште участвоватленыт.
тен, да ошо-шамыч Дон гоч мычлан Красное Знамя ор- Комсомолец-шамыч
воен
поктен колталтыныт.
деным конден.
ный пашам келгын изучатКонный корпусын тиде
Эрлашыжым Первый Кон- леныт.
Тудо
жапыште
героический
действийже- ный боевой знамя дене Ленинский к о м с о м о лын
шамыч конницын кӱлеш- белополяк-шамыч
вашта- шуко членже-шамыч Йошлыкшым
оправдатленыт. реш тарванен. Ворошилов кар
командир - шамычын
1919 ийын 19 ноябрьыште ден Буденный гай у типан кум тылзаш курслаште туюжный фронтысо Реввоен- военный руководитель-ша- немыныт. Шӱдӧ дене рвееоветын приказше почеш мычым пуышо болыпевист- зе-шамыч курсым пытарБуденный йолташын кон- екий партий вуйлатыме, мекышт Конный Армийын
ный корпусшо Первый Кон- шке вийжылан ӱшаныше частьлашкыже да подразденый армийышке реоргани- Первый
Конный
армий ленийлашкыже
фронтыш
зоватлалтеш. Тиде истори- тушман ваштареш кучеда- каеныт, тушто Иошкар кончеекий датым эрла мемнан Лаш пижын. Тудо могай ку- ницын взвод да эекадронуло шуко миллионан пӱтынь Гу виян улмыжым 5 ию- жо-шамычдене командоватсоветский калык отмечатла. ньышто панский Полыпы- леныт.
*
*
Чараш лийдыме, кеч мом Лан велэ огыл, но пӱтынь
*
шалатыше
лава
еемын, тӱнялан ончыктен. Йошкар
Эрла мемнан эл Первый
Йошкар конница села ден конницатушманынкиевский Конный Армийлан 20 ий
ола-шамычым деникинский ден
одесский
группаже темме юбилейжым пайрембанда деч освӧбождатла, коклаее вражеский фронтым ла. Советский конница тиде
Воронеж да Касторна де кӱрлеш да 7 июньышто, пеш славный юбилейым кугу
ран белый добровольческий шуко трофей-шамычым на- достижений - шамыч *ене
донской армийым шалата. лын, Житомир да Берди- вашлиеш.
Йошкар Конницын гроз чев дене овладеватла. Пер
Ворошилов й о л т а ш
ный вийжым тушман шо- вый Конныйын Новоград- ВКП(б)-н XVIII с‘ездыште
тыш налын. Тудын Ростов Волынск, Ровно,
Дубно, выступатлымаштыже
ойдек лишеммыжым чараш Броды лишне лийше бой- лен: .Йошкар конница, войчыла еемын тырша, Чал- жо-шамыч Советский элын скан моло родшо еемынак,
тырь эҥер дене вийым мо- конницыже шалаташ лий- количество шот денат кушбилизоватла.
дыме вий улмым польский кын. Конница дене 52 проТиде фронтышко тушман пан-шамычым окончатель центлан кушмаш ’уло“.
кугу вийым колта, инже но убедитлышт. Йошкар
ВКП(б) XVIII с'ездын тринерный сооружений-шамы- Армий Львов дек эре утла- бунаже гыч Оборона Качым ышта, танкым, артил- рак лишемын.
лык Комиссар Советский
лерийым да конницым чуТиде решающий кечы- Союзын Маршалже Воро
мыра. Но тале буденновский лаште „предреввоенсовета“ шилов йолташ Йошкар Каконнвк-шамычын
тыршы- Троцкий шкенжын враже валерийлан моткоч чаплын
мыштым нимогай вий ша- ский приказше-шамыч дене оценкым пуэн. Тудо ойлен:
латен кертын огыл. Тушма- польский пан-шамычлан да
.Йошкар конница боевой
нын частьше-шамыч Чер Антантылан прямой полы- ямдылалтмаште эре кугу
ное море сер дек куржы- шым оказыватла. Троцкий кӱкшытыштӧ шоген да кыЛьвовым налаш воспретит- зытее жапыштат
ныт.
мемнаи
Тушманым йӧршеш пыта- лен, да „конный армийым, конный часть-шамыч орга
рен, буденновец-шамыч Д е  вес еемынже, южный фрон- низованность ден боевой
никиным шалатымашым за- тын главный вийжым, пуй- выучка дене
примерлан
вершитленыт.
то западный
фронтлан елужитлен кертыт. Мемнан
*
*
полшашлан, мӱндыркӧ ееве- конник - шамыч шкенышт
*
1920 ий. Английский ден ро - востокыш переброеит- специальный конный ямдыфранцузский империалист- лаш приказатлен; хотя ум- лалтмашым шкенышт меха
шамычын приказышт почеш лаш нелэ огыл ыле, что низированный боевой сред
панский Польшын войека- Львовым налмаш западный ства дене моштен еочетатже
Украиныш пуреныт. фронтылан единственно ли лат. Боевой обстановкышто
Ойырен налме, свежий да йын кертше да эн еай по- кызытее йошкар кавалерия
еайын вооружатлалтше ар- лыш лиеш. Но конный ар- тушман ваштареш чаманымиян шакше тушманым ша- мийым южный
фронтын де да моштен кучедалмашлатышашлан срочный мера- еоетавше гыч лукмаш да те кӱкшӧ боевой иекуешамыч да виян армий ку Львов деч тудын каймыже етвын образецшым адак онлеш ыле6 Польский фрон- чынжым гын мемнан вой чыкта“.
тышко Йошкар Армийын ска-шамычын южный фронЙошкар Конница Совет
испытанный, лучший часть тыштат отступатлымашым ский Союзын первый Марше-шамыч колталтыт.
означатлен. Тыге, Троцки- шалже Ворошилов йолта1920
ийын Ю апрельышйын вредительский приказ- шын ВКП(б) XVIII с'ездыште Первый Конныйын Рев- ше дене мемнан южный те ойлымо м у т ш ы м оправвоенсоветше армийым юго- фронтысо
войска-шамыч- датлен. Западный Украина
западный
фронтышкыла лан умлыдымо да основат- ден Западный Белоруссиколтымо нерген приказым лыдыме чакнымаш ӧкымеш йыее единокровный иза-шопуа. Моктаныше польский ышталтын,—тидыже поль льо-шамычым освободитлыпан-шамыч Йошкар конни- ский пан-шамычлан куана- шаш верч бойлаште Иошцым, кунам тудо шуко ки- шышт гына йӧрен“. (.ВКП(б) кар конница адак икана
лометран маршым еовер- Историй“, 231 стр.).
шкенжын прекрасный бое
шатлен да фронтышко ли1920
ийын шыжым Со
вой качествыжым ончыкшемын, воштылыныт гына. ветский элын югыштыжо тен, угнетенный калык-шаПисе марш дене 1000 кило- барон Врангельын контрре мычлан эрыкым, пиалым да
метрым
кайше
конница волюционный вийже вуйым куанымашым намиен. Со
боеспособный лиеш манын нӧлталын. Советский млан- циализм элын Йошкар конпилсудчик-шамыч шоненат дым тушман деч курымеш- ницыже освободительный
кертын огытыл. Но (тиде лан утарышашлан контрре- кучедалмаште у чапле етракорнышто 1-й Конный луш- волюцийын пытартыш оп- ницым
возен—пра вителькыдемын огыл, а наоборот, лотшым шалаташ кӱлеш етвын исторический задатудын радамже пеҥгыде- ыле. Врангелевский фрон- чыжым да советский калымын да кумдаҥын.
тыш колтымо Первый Кон >кын воляжым шуктен.
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Армий кавалерийин инепекторжо,
2-шо ранг командарм
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Мемнан родинан тушманик стрелкоже-шамычым чыла фронт\состав
^ Г дене
Т
Йошкар
лаште шалатыше, сеҥаш
г
лийдыме Первый Конный
конный арармийым мемнан эпохын
мийым ышташ (варажым
величайший
еҥже^амы ч
кокымшо
бригадымат
гражданский войнан гени
ешараш) постановитлен.
альный стратегышт Ленин
Конармий Реввоенсоден Сталин создатленыт.
ветын составше: коман
Славный
конармеец-шадарм Буденный йолташ
мыч—боец, командир, пода член-шамыч: Вороши
литработник-шамыч
кучелов ден Щаденко йолташдалмаш да сеҥымаш кугу
шамыч.
героический корным эртеСправка: южфронтысо
мыт, советский
калыкын
Реввоенсоветын 1919 ий
историйышкыже
моткоч
11 ноябрьысе 505/а №-ан
чапле
страница-шамычым
постановленийже.
возеныт.
Ончыктымым утвердит„Первый Конныйын боецлаш йодына“.
ше-шамычын революцион
Тиде—шалаташ лийдыме
ный мужествышт да отва- Первый Конный армийым
гышт мемнан великий ро создатлымаште
тӱҥалтыдинам аралыше самырык шым ыштен.
*
*
поколений боец-шамычлан
курымешлан пример лийын
Эн первый отряд, кудын
кодшашлык улыт“,—Пер йыр конный
вий-шамыч
тӱҥавый Конный армийын 15-ше группироватлалташ
идалыкше темме
кечын лыныт, тиде С. М. БуденВКП(б) ЦК-н приветствий* ныйын вуйлатыме знамени
ыштыже тыге ойлалтын.
тый партизанский
отряд
Конный армийын заслу ыле.
женный боевой чапше ту1918 ийын февральысе ик
дын боецше, командирже пычкемыш
йӱдым
тиде
да политработникше-шамы- отряд Платовская станицыш
чын революционный стой- смелый набегым ыштен.
костьышт да мужествышт Станицым заниматлыше юндене, шкенышт
родинам кер-шамыч да белогвардей
беззаветно йӧратымышт де- ский конница тиде отряд
не ыштен шукталтын. Ти- деч ала мыняр пачаш виян
де чап Первый Конный ар- улыт улмаш. Туге гынат
мийын
создательжын да Буденный йолташын отрядвдохновительжын — вели ше шижде нападатлыме декий Сталинын вуйлатымы- не тушманым лунчыртен,
же дене ыштен шукталтын. тушман панически куржын.
Пуйто конница шке куБуденновец - шамыч ту
рымжым илен эртарен, пуй- жаплан кугу улшо трофейто тудо 1914—-18 ийысе им шамычым налыныт: 2 ору
периалистический войнаш- дий, 4 пулемет, 100 винтов
те шкенжым оправдатлен ка, 60000 патрон да 150 имогыл, пуйто зарубежный не, тидыже нуным пеш чот
армий-шамыч конница деч куандарен. Нине трофейосвобождатлалташ тӱҥалы- шамыч Буденный йолташяыт манме троцкистский лан Йошкар кавалерийын
куктымаш ваштареш куче- куатле отрядшым формиродалын, Сталин йолташ Пер ватлаш йӧным ыштеныт.
Чарныде бойым ыштен,
вый Конный армийым кро
потливо да настойчиво ор- трофей-шамычлан кӧра воганизоватлен. » С т а л и н оруженийым да снаряжегражданский войнаште им- нийым ешарен, Буденный
не тӱшкан куатшым ужын. йолташын эскадронжо-шаШалатыше маневрлан ну- мыч Царицын дек лишемнын пеш кугу значенийыш- мышт годым уже бригада
тым тудо конкретно умы- марте кушкыныт, нуно ятыр
лен,—ойлен
Ворошилов жап годсек Ю-шо армийын
кучедалыйолташ.—Но конный арми- радамыштыже
йын дествийже гай свое ныт. Ю-шо армийын насту
образный опыт эртыше жа- пательный операцийлаштыпыште нигӧнат уке ыле. же Буденный йолташын
Тидын
нерген
ученый бригадыже кугемеш да 4-ше
трудлаштат возалтын огыл кавдивизийыш реорганизоыле, садлан тыгай меро ватлалтеш.
Ю-шо армийӹн боевой
приятий я умылен шуктыдымашым, я прямой сопротив- операцийже-шамыч конниленийым вызыватлен. Но цын кугу рольжым раш
Сталин тыгай огыл: раз ту ончыктеныт. Шке корнышда шке планжын полезно тыжо Ю-шо армий противда чын улмыжлан ӱшанло никын у чӓеТьш е-ш амы чы м
кудо
нунын
лийын, тудым шуктымашке вашлийын,
тудо кеч кунамат нимом он- флангыштым авыраш тӧчечыде каен“ (мый подчерки- ныт, еадлан Ю-шо армийлан Царицын дек чакнашыватленам.—О. Г.).
же логалын. Ю-шо армийын
1919
ийын 11 ноябрьыште республикын Реввоенсо- чакнымыжым шойыштен да
ветышкыже южный фрон- тушманын натискшым чартысо Реввоенсовет гыч ты- ныде отражатлен, буденногай донесений колталтын: вец-шамыч ставропольский
партизан-шамычын
манме
*РЕС П У БЛ И К Ы Н
РЕ ВВО ЕИ С О ВЕТШ Ы Л А И дивизийым подчинятлат, ваЮжфронтын Реввоен- раракше тудым 6-шо кавсоветше тений 11 ноя- дивизийыш переименоватконный
брьыште лийше шкенжын лыме. Варажым
заседаниешыже, кызытсе корпус формироватлалтеш,
6.000 сабле
условийын
обстановкы- тушто уже
жым шотыш налын, 1-й ыле.
1919 ийын еентябрьыште
да 2-й конный корпус да

Рвезе Коммунист

ИЗБИРАТЕЛЬ-ШАММЧЫН
ВОПРОСЫШТЛАН ОТЙЕТ-ШАМЫЧ
1. Вопрос. Окружной из
бирательный
комиссийын
членжым собраний депутатыш кандидатлан выдвигатла гын, регистрироватлаш лиеш мо?
Ответ. Окружной избира
тельный комиссийын членжым, избирательный комиссийын членжылан ыштыме
округышто собраний тудым
кандидатлан выдвигатла гынат, регистрироватлаш ок
лий.
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Шыма мардежше пуалеш
Эр кече велым огыл мо?
Саламлыме письма толдалеш
Дальневосток гыч огыл мо?
* * *
Ший гае яндар памаш вӱдшӧ
Эрат-касат йоген шинчыже.
Шкенан йӧратыме родинажым
Йолташна пеҥгыдын аралже.
М. Яныш
поген келштарен.

Центральный Китайыште
Хань ден Янцзы эҥ ер ^ амычын (Ханькоу деч югозападыштырак) ушнымышт
дене лийше треугольникыште пытартыш жапыште
китайский
войска-шамыч
контрнаступленийыш куененыт. 10 ноябрьлан Китайекий часть-шамыч японецшамычын пытартыш жапыште наступатлымышт го-

дым налме Мяньян олам
ееҥен налыныт. Японец-шамыч Сяньтаочжень велышкыла (Хань эҥерын еерыштыже) чакнен каеныт.
Цзянсу провинцийын западный ужашыштыже китайский часть-шамыч Великий каналыште
раеположитлалтше кок олам—Гаою
ден Шаобом налыныт.
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Куэр шеҥгеч мо волгалтеш?
Тичмаш тылзе кӱзалеш.
Йолташна армийыш каялеш
Чевер шовычым рӱзалеш.
* * *
Кеҥеж пагытын еӧралже
Ломбо пеледме жапет огыл
мо?
Мемнан куаныме кечыже
Йолташнан армийыш каймыже огыл мо? \

и

Й ош кар-О лаш те гранатомета
ний ден п ервенство верч е о ревнованийын
участницы ж е
В. С . С еменова йолташ гранатым ш умы ж о годы м .
Ф от о М . Ч у р ш у к о в ы н .
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палашлан спискыште округым ончыктышо графа улӧ.
3. Вопрос. Местный Советлашке сайлыме кечын
избиратель вагонышто (корнышто) лиеш гын, кузе, кӧн
верч голосоватлышаш?
Ответ. Местный Советлашке сайлыме кечын 24
декабрьыште
избиратель
кӱртньӧ корно дене каймаште, вагонышто лиеш
гын, тудлан эн ондак сель
ский але городской совет
Мутлан 8-ше окружной деч голосоватлаш правам
удостоверенийым
избирательный комиссийын пуышо
членжым
П. В. Кожина налман. Тылеч поена, Ма
йолташым иктаж могай кол- рийский АССР-ысе местный
лективын собранийже 8-ше Советлашке еайлыме неризбирательный округ дечак ген Положенийын 20 етадепутатыш
кандидатлан тьяже почеш удостовере
выдвигатлен регистрироват- ние личности лийман. Нине
лаш йодеш. Кандашымше документ-шамычым пред‘окружной
избирательный явитлыме деч поена изби
голосованийыште
комиссий шке членжым ре- ратель
гистрироватлен огеш керт, участвоватлен ок керт.
а вес окружной избиратель
24-ше декабрьыште корный комиссий Марийский нышто лийше избирательАССР-ысе местный Совет- шамыч тудо
округышто
лашке сайлыме нерген По- голосоватлаш тӱҥалыт, ку
ложенийын 61 статьяже по шан поезд шогалеш.
ч е т регистрироватлен кер4. Вопрос. Депутатыш вытеш.
двигатлыме кандидат еай2. Вопрос. Избирательный лыме жапыште избиратель
спискым
алфавит почеш ный округыштыжо могай
кажне избирательный участ- правам иметла?
кыште
составлятлалтеш.
1 ыгеже избирательын мо- Ответ. Депутатыш выдвигатлыме кандидат еайлыме
гай округышто улмыжым жапыште
избирательный
кузе палаш?
округыштыжо моло изби
Ответ. Марийский АССР- ратель-шамыч дечын кугу
ысе местный Советлашке праван лийын огеш керт.
сайлыме нерген Положе- Шке кандидатше нерген
нийын 15 статьяже негы- калык коклаште агитацизеш избирательный список йым колташ праваже уке.
кажне избирательный участкыште алфавит почеш сос- Голосованийыште моло из
тавитлалтеш. Избирательын биратель-шамыч ден пырля
могай округышто улмыжым участвоватла.
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