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Теҥгече, 5 майыште, Советский I Мемнан прессынам, тудын кадржеСоюзысо пӱтынь калык больше (шамычым шемер калыкын тушман
вистский печать кечым кугу куа- же-шамыч ваштареш кучедалмашнымаш дене пайремлыш. Тиде ке те непримиримый лияшлан Ленин
че—Советский
Союзысо шемер Сталин партий воспитыватла. Мемкалыкын илышыштыже ик пеш нан элыштына шемер массым ком
кугу куанымашан, исторический мунистический духеш воспитатлыкечылан шотлалтеш. Тиле истори маште печатьын рольжо моткочак
ческий кече 1912 ий гыч тӱҥалын. кугу. Тугак айдемын сознанийыш1912 ий 5 майыште Ленин ден тыже капитализмын кодшо переСталинын организоватлыме „Прав житкыжым пытарышаш верч кучеда“ газетын первый номерже лек- далмаште, коммунистический мо
тын, тиде кече лӱмеш большевист раль верч, у быт верч кучедалский печатьын традиционный пай- маште печать пеш кугу полышым
ремже тӱҥалын.
пуэн шога.
Шкенан элыштына социалисти
Мемнан советский калык шкенческий обществым ыштен шуктен,
коммунистический обществым ыш- жын печатьшым йӧрата, пагала,
тышаш верч кучедалмаште боль шкенжын кече еда пашаштыже
печать гоч кугу полышым налын
шевистский печатьын кугу рольжо шога.
нерген Сталин йолташ классиче
Большевистский печать кечым
ский определенийым пуэн: „Печать
пайремлыме
годым мемнан ончыл—единственный
орудий, кудын
нына
эшеат
кугуда
ответственный
полшымыжо дене партий шкенжын,
тудлан кӱлмӧ йылме дене кече задача-шамыч шогат. Эн первояк—
К уяр каныме пӧрты ш тӧ каныше чодра паш ан стахановкаж е-ш ам ы ч.
еда, час еда пашазе класс
дене газетым эшеат саемдаш, тудым
С н им к ы ш те (ш ола гыч пурлаш ке): Е . Ф. С оловьева, А . И. М ичеева (А баснур л есх о з) ден А . П. Блохина (И летский древком би нат) йолташ -ш амы ч.
ойла. Партий ден класс коклаште шемер масса деке эшеат лишыФ о т о М. Ч у р ш у к о в ы н .
духовный шӱртым шуяшлан моло лемдаш. Кокымшо—газетын кадрсредства-шамыч, моло тыгай лы- же-шамычым идейно-политический
вырге аппарат пӱртӱсыштӧ уке. шотышто кече еда кушташ да
Печать кече дене огыл, а час де- воспитыватлаш. Шкенан юнкорне кушшаш,—тиде мемнан парти- шамычна дене кыл кучымашым
гл а в с ев м о р п у ть п а ш а е ҥ йын эн пӱсӧдаэнвиянорудийж е“. эшеат саемдаш да пеҥгыдемдаш,
Ш АМ Ы ЧЫ М Н А ГРА Д И ТЛ Ы М А Ш
„Газета—коллективный
пропа нунылан чарныде полшен шогаш.
Северный Морской Корным да
гандист да коллективный агита
Шкенан газетнам, рвезе поколеЛенин орден
дене—7 еҥым,
тор велэ огыл, тугак коллектив нийым коммунистический духеш Крайний Северысе район-шамычым „Красная Звезда“ орден дене—7
ный
организатор“, манын В. И. воспитыватлымаште,
партийлан освоитлымаште пеш кугу заелу- еҥым, Трудового Красного Знаме
Ленин ойлен.
достойный, ӱшанле пополненийым гыштлан, тугак 1938 ден 1939 ий- ни орден дене—47 еҥым, „Знак
Большевистский партий шкенжын ямдылымаште эн чапле, эн лывыр- лаее арктический навигаций жа- Почета“ орден дене 88 еҥым наэн пӱсӧ оружийжым — печатьым ге да эн сайын полшышо
оруди- пыште пащам образцово да само градитлыме.
отверженно ыштымыштлан СССР
чарныде пеҥгыдемда да пӱсемда. йым ыштен шукташ.
„За трудовую
медаль
Верховный Совет
Президиумын
е_ а , доблесть“
е1гым.
дене—97
еҥым
да
„За
трудовое
Указше дене Главсенморпутьын
чне. м
,28
еҥым
М. Н . И в а н о в ден А . И. З ы к о в й о л та ш 374 пашаеҥжыи ССР Союзын °Р- „аградитлыме
денже да медальже-шамыч дене
ш амычым н агр ад и тл ы м аш
наградитлыме.
I
(ТАСС)
Государственный безопасностьым аралымаште правительствын за
данийже-шамычым успешно шуктымылан СССР Верховный Совет
М о ск в а — В о л га кан алы ш те
Презвдиум НКВД-н 754 пашаеҥжым СССР орден да медаль-шамыч
навигаций почы лты н
дене наградитлен. Нунын коклаште Марийский республикысе НКВД
пашае^шамыч „Знак Почета“ орден дене Марийский АССР Внутрен
1 майыште, 22 шагатат 30 мину2 май эрдене, кече каналын жи
ний паша Калык Комиссар, государственный безопасность капитан тышто Москва—Волга каналыште вописный еерже-шамычым еайын
Михаил Николаевич Иванов йолташ да „За отвагу“ медаль дене Ма нылымше навигацийым почмаш ли волгалтарыш. Иман чодра-шамырийский АССР НКВД-ште ыштыше, государственный безопасность йын. Москва—Московский теҥыз чын ужар лентышт шуйналт вомладший лейтенант Александр Иванович Зыков йолташ наградитлал- маршрут дене первый рейеыш зыч. Каналын ош, еылне служеб
„И. Сталин“ теплоход ден „Совет ный пӧртшӧ - шамыч койыныт,
тыныт.
ская республика“ параход каеныт. Шлюз ден пристань-шамычын мону
-----------------------------------------Суда-шамычым Химкинский реч ментальный еооруженийышт пайМ а ссо вы й ӱдымаш тӱҥ алы н
ной вокзал гыч тарватен колте- рем гай флаг да плакат - шамыч
Роиго. (Телефон дене). 4
ма- шоҥго колхозник-шамычат паеуш- ныт да нуно мигатлыше бакен-ша- дене еӧраетарыме улыт. Шлюз-шайыште Колокудский сельсовет па- ко проверкыш лектыныт. 70 ияш мыч ден эҥер еерыее еигнализа- мычын механизмышт чарныде па
шае^шамыч 10 колхозлашке лек- П. Н. Толстухин ден А. В. Су- цийын тӱрлӧ тӱеан тулышт вок- шам ыштеныт. Шлюзоватлымаш
тын, колхозник-шамычым массо шенцов ӱдаш йӧрымылан шотле- тен пиеын эртен каеныт. Жап шу- улыжат икмыняр минутым велэ
ко лиймым ончыде, палублаште
вый ӱдымашке мобилизоватлен ныт.
пайрем
еемын весела да оживлен налын. Кечываллан суда - шамыч
Тиде
кечынак
„Свобода“
кол
колтеныт.
но.
Вӱд
ӱмбалне „Родина нерген Московский теҥызыш пурышт да
Колхозласе качественный комис хоз массовый ӱдымашым тӱҥалын.
муро“
йонталтын,
музыка мӱгы- кӱчык шогалмащым ыштен, мӧҥсий-шамыч ӱдышашлан поена учает- Таче массовый ӱдымашке эше 6
ралтын.
геш еавырнышт.
кым
проверитленыт. „Свобода“ колхоз лектеш.
колхозышто комиссий дене пырля
В. М. Б.
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗЫШТО

13 майыште— КП(б)У-н XV с'ездше

Киев, 2 май. 13 майыште КиеП а ш а н о р м ы м у т ы ж д е н е те м а т
веш Украинысе коммунистический
большевик - шамыч
партийын
Пектубай район „Чирки“ колхоз
XV
с'ездше
почылтеш.
Сездын
шошо ага пашаш организованно
Морко район, Вуртем^араҥыж
пиже. Шошо аган первый кечыш сельсовет, Киров лӱмеш колхозын тыгай ончышаш пашажым утвертыжак 50 гектарым куралме. Пое
дитлыме: ЦК КП(б)У-н отчетный
на колхозник-шамыч шошо агаште колхозникше-шамычат шошо агаш- докладше—докладчик Хрущев йол
примерым ончыктен шогат. Теве те нормым эртарен темат. КуралРечной транспорт пашаеҥСтрельников Константин 0,75 гек- маште Данилов Осип, П. Озанаев
тарым куралме олмеш 1, 06 гекта- кечаш паша нормым 150 процентСССР Верховный Совет Прези
рым куралеш. Тудо кечаш паша лан темея толыт.
диум речной транспортым пеҥгы'
нормым 175 процентлан тема. Тыдемдымаште да развиватлымаште
гак
И. Комелева, И. Федорова,
Киров лӱмеш колхоз 5 кече пашам успешно ыштымылан реч
Ф. Пайдыганов йолташ-шамыч па коклаште ӱден
пытараш обяза- ной транспортын 212 пашаеҥжым
ша нормым 100— 150 процентлав тельствым налын.
ССР Союзын орденже да медальжетемат.
шамыч дене наградитлен.
И. Кузнецов.
А. Алексеев.
Ленин орден дене—9 еҥым, Тру-

таш; центральный ревизионный комиссийын отчетшо — докладчик
Спивак йолташ; КП(б)У Централь
ный Комитетым да центральный
ревизионный комиссийым еайлымаш.

шамычым наградитлымаш
дового Красного Знамени орден
дене—19 еҥым, „Знак Почета* ор
ден дене 53 еҥым наградитлыме.
„За трудовую доблесть“ медаль
дене—56 еҥым, „За трудовое от
личие“ медаль дене 75 еҥым наградитлыме.
(ТАСС).

Рвезе Коммунист

П еледалтш е М арийский республикы н столицы се— Й ош кар-О ласе Совет-ш амы ч
______________________________
Ф ото М. Ч ур ш ук ов ы н .
пӧрт.
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Республиканский комсомольский
„Рвезе Коммунист“ газетым мый
1935 ий годсек эреак лудын шогем. Газета мыланем комсомоль
ский пашаштем кугун полша.
1936 ий гыч 1938 ий марте „Ро
дина“ колхоз пеленсе первичный
комсомольский организацийын секретарьжылак ыштымем
годым
„Рвезе Коммунист“
газета дене
руководитлалт шогенам.
Газета эреак саемеш. Но туге
гынат але
ситыдымаш-шамычат
улыт. Газета колхозлаште культу
ра кушмашым,
комсомолец ден
несоюзный
молодежь коклаште
бытовой вопросым шагал
ос-

вещатла. Тиде шотышто ситыды
маш-шамычым пытарышаш верч
конкретно шагал руководитла.
Сай комсомольский организацийшамычын пашашт ситышын огеш
ончыкталт. Тидын дене пырля
комсомольский пашам начар ыштыше комсомольский организацийшамычым шагал критиковатла.
„Рвезе Коммунист“ газета сай
агитатор-шамычын паша опытыштым шагал ончыкта. Чыла тиде
ситыдымаш - шамычым тӧрлатея,
газетым эшеат саемдыман.
М. А. Алекеакдров,
ВЛКСМ Роҥго райкомын учет
отдел вуйлатышыже.

Рвезе Коммунист

6 май 1940 ий. № 42 (655)

Кожышна ме шакше паным,
Эрык илыш лий шкенан.
Мучышталте панын мланде,
^з(нде тудо чылт мемнан.
У кино театр ончык
Вот кино гыч ме лекна.
Революций площадь гочын
Мутланалын эртышна.
Белорускам мӧҥгыш кодыл
Ты кастене миенам.
Таче мый сӱретшым огыл,
Тудым шкенжым ужынам.
БССР,

Кугу пӱнчӧ воктене
Винтовкыжо дене
Рвезе еҥ шып шога,
Мӱндӱрк тӱткын онча.
Шочмо мӧҥгыжӧ велыш,
Мӱндӱркӧ, эр велыш
Шыманрак ончалеш,
Мом гынат шарналеш.
Шарналта дыр ту кечым,
Кужеҥер корно дечын
Кузе рвезе мурен,
Олма еадыш пурен.
Кӱан курык воктечын
Шуйна корно ял дечын.
Коштынна ме чодраш,
Тутло пӱкшым погаш.
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Шарналта дыр ту каеым,
Ломберан сад кокласым,
Рвезе ӱдыр кунам
Пуэн мутым тудлан.
Верный таҥжым—винтовкым
Кормышта чотыракын.
Шем шинчаж ден умбак
Ончалеш пиеынрак.
Пиеьмаштет возенат тый:
»Адак постыш каем мый,
Диверсант шакшылан—
Пычал пӱеӧ штыкан!*
Мыйын лудын лекмеке,
Мочол кумылем нӧлтӧ.
Мыят постыш каяш
Улам ямде, йолташ!
Т. Азманов.

И
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В. Рожкин.

ПЕРВЫЙ ЙУР
Ш ош о кечын нур ӱ м б а л н е ,
Эр т ӱҥ а лы н кае лийм еш ,
К ум ы л нӧлт ы н к о лх о з к а лы к
И кияш ы м ӱ д а пеш .
Трактор-ш амыч вакшыгп каш ы м ,
И ӧрш ы н м ам ы к т ӱш а к ла .
Таче шошо ӱдыш аш ым
К о лх о зн а ӱд а чыла.
Кече м учко „чытыр* шокшын
Кече пелт ы ш нур ӱ м б а к .
Кас велеш ла н горизонтыш
Погы нале пы л каш ак.
Оваралы н ик т ореш ке
^ р ы м а л т е пеш ш ы м ан.
Й ӱ р йӱраш чот т ӱҥ а лм еш к е
О йлы ш мут ш ым ча л С апал:
— О на волт о лӱм -нерет ы м ,
Э й, М и к а ле , бригадир!
Ӱдена ме вошт нӧрм еш ке ,
Й ӱрж ӧ велэ шӧртънӧ йӱр.
Л у м йымачын лекш е о зы н ,
М уш кы лт , чывыл, к уш т ы я сап .
М ам ы к м ланды ш шаре вожым ,
Л ийж е чапле у р о ж а й \—
Йыр шымалгыш пы л каваш т е,
Й у р т ӱ ҥ а ле чот йӱраш .
Ы ж на чакне м е паш аш т е,
Ы ж на чарне ме удаш .
О ш кы л пиеын, о л а вӱльӧ,
И т ӧркане п луг ш упш аш ,
Тений чапле лийш аш ш ӱ льӧ ,—
Только патыр л и й кочкаш .
К аж не кечын пайрем гане
Чес ӱ а н ли еш м ем нан;
Только, Т а н я, ит ӧркане
К ӱэш т аш ком ан м елнам .
Й ӱры н йӧршын чарнымешке
М е пытарышна ӱ д е н .
Кече ле к т е п ы л шеҥгечын
Д а ончале е а ла м ле н .
Эртыш й ӱр т ораш —ум баке,
Яндареш т е юж ш ӱлаш .
К ум бригадге нур ӱм бачы н
Лектыч мӧҥгыш кӧ т олаш .
Ш ергы лт ен к о лхо зн ы й нуры м
Ш ӱш пы к гае йӱкы ш т ден,
Ӱдыр, рвезе мурышт м уры м
Первый йӱры м чот м окт ен.
БССР,
ап р ел ь, 1940 и й .

з

м ар т, 1940 к й .

ЙОЛТӒШЛАН

й

Белоруска, чот куане,—
Тый советский ӱдрамаш.
Лий праватше молын гане
Тунемаш, сайлаш, канаш.

ль
но

Первый гана тудо таче
Эрык шошым вашлиеш.
Первый гана боец качым
Тудо шыргыж ончалеш.

на

кызыт йырваш шошо,
кызыт умыр кас.
толын кече шокшо,
юж яндар шӱлаш.

Тугак тӱшка ден ме чылан
Канашлан тушко лектына.
Тугак гармонь ден вееелан
Тустепым, вальеым куштена.
Вашке тый елужбым пытарен,
Толат колхозыш, мӧҥгышкет.
Тунам кузе чот йывыртен
Лектам каетене тый декет.
Но кок ий жапыште мыят
Пашаште ятыр кушкынам.
Улам мый кызыт депутат,—
Тор‘ялыш ееееийыш коштам.
Мый уло кумыл ден тыршен,
Пашам эре шуктен ыштем.
Паша кокла гыч пеш вашкен
Тылат адак письмам возем.
Вучем мый тыйым чон йӱлен,
Вучем мый кечын, йӱдымат;
Кунам, кунам толат, таҥем,
Кунам шӱмем пелен лият?
В. Рожкин.

ци
о

Тӱнӧ
Тӱнӧ
Угыч
Угыч

Вучем мый тыйым чон йӱлен,
Вучем мый кечын, йӱдымат;
Кунам, кунам толат, таҥем,
Кунам шӱмем пелен лият?
Эрат, каеат вӱдлан волем,
Памаш йолгорным такыртен;
Эрат, каеат ласкан мурем,
Памаш тошкемым шергылтен.
Ушеш возеш Иман памаш:
Кушан ме первый коктынат
Ик шӱм ден курымым илаш
Пеш шерге мутым кучышна.
Мый тудо жапым раш шарнем,
Пеш тымык ыле йырымваш.
Ош шоҥжым лоҥын овартен,
Лач шкет шорген йоген памаш.
Тугак яндарын шоҥешталт
Тачат йога Иман памаш.
Тугак каетен мур йӱк йоҥга:
—Ой, ший памаш, тыйшийпамаш!

на

Пеш ару, яндар чурийже,
Йӧршын водо ӱжара.
А ойла гын тудын йӱкшӧ
Пуйто ший памаш мура.

ВУЧЕМ МЫЙ ТЫЙЫМ ЧОН ЙӰЛЕН

й

Каныш кечын ик кастене
Мый олашке лектынам,
Вот тунам урем лук дене
Белорускам вашлийнам.

Чалай Васлий.
Н оябрь 1939 и й .

ск
о

Ятыр жап тудлан эртен,
Ик ий весым вашталтен.
Белоруссийыш служаш
.Лач тений пернен толаш.

Толмек поход гычын, таҥем,
Арун винтовкым эрыктем,
Эл аралашлан ямдылем,

ий

Белорускам ожно годым
Мый книгаште ужынам,
Сад коклаште лудын коштын
Мый сӱретшым онченам.

Тунам мый тыйым шарнӓлтем.
Колхоз паша гыч пӧртылмек
Волгалтше пӧртышкӧ пурет.
Ушеш возеш дыр тыланет
Йошкарармеец йолташет.
Ужатымашым пагален,
Мый ош платокым аралем.
Йӧратымашым арален
Тылат еаламым еералтем.

сс

Таче первый ош тӱсетым,
Белоруска, ужынам.
Таче первый тый денетше^
Шокшо мутым ойленам.

Ужатымашым пагален,
Мый ош платокым аралем.
Йӧратымашым арален,
Тылат еаламым еералтем.
Эрден зарядкышке лектам,
Эр велее кечым ончалам.
Эр велее кече гай тӱеан г
Келшет моткочак шӱмемлан.

Ро

БЕЛОРУСКА

в

В. Рожкин.
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ОЙЛЫИАШ-ШАМЫЧЕМ «ЕРГЕН ОЙЛЫНАШ
I
1931 ий. Мый первый гана ре
дакций омсашке миен шогальым.
Омсаш возен сакыме: „Рвезе Ком
мунар“ гаеет редакций“. Ик магал
жап пураш ӧрын шогымеке омсам
шупшыльым.
Ӱстел
коклаште
«инчыше еҥ мыЙым тура ончен
щелештыш:
— Мом каласет?
Мый мутым луктеак кидысе катаз лапчыкем шуялтышым. Тудо
жел йӱкын лудеш: „Шым ий Ле■ин деч поена*... А мыйын изи
шӱмем лектын вочшаш гай чӱчка.
— Стихым возенам манат?—вуйым нӧлталын йодо. — Кок куплетше келша, а вес кок куплетшым моктен ом керт, — ешарен
калаеыш да тудо мыйым ятыр
жап кучен шогыш: газетыш возымо нерген тӱрлымат кутырыш.
Тудо йолташын мутшо почеш
кок кече гыч ик заметкым возен
колтышым. Тудо газетеш печатлалте. Йымалныже „Мичурин-Азмекей' лӱмем возымо. Ындыжым,
куаныме дене эшеат чот шӱмем
пырткен.
Тиддеч вара чарныдеак газетыш
возен шогем. Тӱҥалтыш жапыштак тыгыде ойлымаш-шамычым
возгаленам. Тыге мый газета дене
таҥ лийым, таче мартеат газета

гоч литературный пашаштем кушкын шогем.
Газета мыйым писатель лиймешкемак куштен шукта манын ӱшанен шогем. Теве кызыт „Патриотшамыч“ лӱман ойлымаш еборникем (кудын нерген умбакшым калаеем) Маргосиздат луктын. Ти
дым шуктымаште газетын рольжым тӱҥлан шотлем.
II
1934 ий марте мый ялыште иленам. Тудо жапыште возымо ойлымаш - шамычем
школысо
йолташемлан да монь л у д е д е н а м .
А. тудыжо колышт шинчышыжлак
нераш тӱҥалеш ыле. (Очыни, во
зымей шӱмым таратыше огыл улмаш) Садланак тиде пашалан ку
леш еемын жапым ойырен моштен
ом ул.
1934 ийыште армийышке кайышым Вот тушто (армийыште) изи
пашак кугун коймым, еай пашаштак еитыдымаш улмым шижаш
тӱҥальым. Тыге литературный пашаш ем
утларак
еерьезныйын
тыршаш кӱлмым палышым. Садлан ло чӱдӧ жапем (ончыч пол
ковой школышто тувемынам, вара
политический пашаште лийынам)
литературный пашалан ойыренам.
Армий илыш, родинам аралымаш—кеч могай кугу паша дечат

шерге лие да (тыгак шол) возымо пашаштем оборонный темыш
куснышым. Вич ий коклаште ятыр
ойлымашым тиде тема дене возенам (йоча-шамычлан возымымат
шотлаш гын, коло ойлымашыш
погына). Ятыр гыч лу ойлымашыже тений поена сборник дене лекте (,Патриот-шамыч“, Маргосиздат, 1940 ий).
Лудшо-шамычым шижтарышаш
улам. Марийский литературышто
оборонный тема дене возымым
(проза гыч) муаш йӧеырак. Садлан
мыланем тунемаш — нигӧ
деч
ыле, лачшым калаеаш, шкаланем
шке гына корным ышташ тӱкнен.
А тиде тема дене возаш утларак
йӧеӧ, нелэ. Вот налаш, военныйшамычын йылмыштым; нуно керек кунамат кӱчыкын кутырат,
келгын умлат. Мыят ойлымашлаштем герой-шамычым кӱчыкын
кутырыкташ, торашке ужаш да
келгын умлыкташ тыршенам. Саде
гыч, лудшо-шамычым ончылгочак
шижтарышаш 1 долган
улмылан
шкемым шотлем.
Иктаж мом мучаш шумешкак
рашемтыде коденам гын, то тыште мыйын титакем шагал. Лудшылан шканжак велэ умлен налаш
кодеш.
Ойлымаш - шамычем эпизодиче
ский велэ улыт („Йошкар комаыдирым“ шотлаш огыл гын). Тиды-

жат мыланем, герой - шамычын
пашаштым ончыкташ
шыгырым
ыштен.
Кызыт мый поена ойлымаш-шамыч нерген ойлаш ом тошт. Лач
„Йошкар командир“ нерген гына
калаеынем.
Тиде ойлымашым армий гыч пӧртылмекем возенам. Моло ойлымашшамыч шот гыч тидлан мый ойыртемынак серьезно относитлалты
нам. Туге гынат, еитыдымаш могыржат эше кодын (лудшо - шамыч
утларакат калаеен пуат дыр ию
нем).
Вет, сборник деч ончыч ойлымаш-шамычем чылажат жапыштыже газетлаш печатлалтыныт. Но
нигӧат, ни шере, ни кочо мутымат мыланем калаеен огыл. Тиде
шотышто Марийский
писательшамыч Оргкомитетат мутым луктын огыл. Кызытаг эше Оргкоми
тет уждымо да колдымо лийынак
кодеш.
Ущанен лиям: лудшо - шамыч
шкеныштын пӱеӧ да шерге мутыштым, калаеат дыр, шонем. Мый,
селькоровский заметка-шамыч гыч
литературный произведений-шамычым возымо марте кушкын шушо,
шкемын шерге лудшо-шамычемлан кугу ӱшанымашем да кугу
тау шомакем калаеем.
Мичурин-Аэмекей.
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Рвезе Коммунист

Газета кугу полышым пуа

Мый „Рвезе Коммунист“ газетым ынде куд ий лиеш чарныде
лудын шогем.
Газета, моло ийлаее дене таҥаетарымаште, тений ятыр еаемын.
Газетышке материал - шамыч жапыштыже да келшышын пурталтыт. Иностранный телеграмма ден,
Советский Союз нерген етатьямат
газетыште чӱчкыдын ужаш лиеш.
Фотокарточка - шамычат
еылне
улыт.
Чыла тиде еаеммаш мемнан ке
че еда пашаштына кугу полышым
пуа. Газетын полшымыж дене ме
школыштына у вопрос - шамычым
тарватена. Тидын дене пырля не
успеваемость, недисциплинирован
ность ваштареш кучедалмашнам
вияҥдена. Оборонно - физкультур
ный пашам еаемдымаштат газетын
полышыжо кугу.

6 май

П Ы Р Л Ы Ж Г А З Е Т А -Ш А М Ы Ч Ы Н
П А Ш А Ш ТЫ М САЕМ Д Ы М АН
Роҥго. (Телефон дене). Колокудский сельсовет мучко 6 колхозлаште 1940 ийыште 19 номер пырдыж газетым гына лукмо.
„Свобода“, „Пятилетка“ колхозшамыч ик номер пырдыж газетымат луктын огытыл. Пушкин лӱмеш, „Чодра саска“, „Кундыш“
колхоз-шамыч улыжат ик номер
гыч велэ луктыныт.
Лекше пырдыж газетлаште пое
на колхозник-шамычын еай паша
опытышт йӧршеш огеш ончыкталт.
Эртак колхозын да поена колхоз
ник-шамычын еитыдымашышт гына критиковатлалтеш.
Грамматический ошибка-шамыч
нерген поенак ойлыде огеш лий.
Нуно
газетлаште пешак шуко
улыт. Сельсовет пеленее „Колхоз
йӱк“ пырдыж газета редактор из
бач А. С. Виноградов йолташ газетыште тыге воза:
„Председатель первичной орга-

низацийын
секретарь
комитет
Н. Рыбаков мом шона гын?“ Тыште „Чодра еаека“ колхоз пеленее
комсомольский комитет
нерген
ойлалтеш, а „Чодра еаека“ колхоз
пелен але комнтетым организоват
лыме огыл. Избач Виноградов йол
таш тидымат огеш шинче.
Колокудский начальный школышто лекше „Пионер“ газетат
пеш шуко ошибкан. Школа заве
дующий И. Н. Петухов йолташ
газетым йӧршын огеш луд. Тудым колхозласе пырдыж газеташамычлан полшаш прикрепитлыме,
но тудо полышым изишат огеш
ПУКолокудский сельсоветысе пырдыж газета-шамычын пашаштым
кызытак еаемдыман. Газета колхозым большевистскийым да кол
хозник - шамычым зажиточныйым
ыштымаште пӱеӧ орудий лийшаш.
Вас. Мих.

[Шӱльӧ^ден пареҥгым яровизироватлат
Шернур район Токтамыжский
сельсоветысе 6 колхозлаште 25
апрельлан 27,80 гектар озымеш
подкормкым ыштыме. Семена яровизироватлымашат еай кая.
„Ӱжара“
колхоз 35 центнер
щӱльым, 20 центнер пареҥгым,
„Йошкар Шернур“ колхоз 17 цент

нер шӱльым да 15 центнер пареҥгым, „Йошкар
шӱдыр“ колхо
зышто 14 центнер шӱльым да
20 центнер
пареҥгым яровизироватлыме. Сельсовет мучко зер
новой культурым 96 центнерым
да 105 центнер пареҥгым яровизироватлыме.
Мих. Тымбаршев.

И летски й мыльно - канифольный’
заводын етахан овк аж е А . Г . О хотина
йолташ К уяр каныме пӧртыш тӧ кана.
С н им к ы ш те: О хоти на йолташ газетым лудеш .
Ф ото М . Ч у р ш у к о в ы н .

Г азета шарымаш
кечын шукемеш
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Роҥго. (Телефон дене). Районышто масса коклаште большевист
ский печать шарымаш кугем толеш. Тыште центральный газетьш
450 экземплярым, республикан
ский да районный газетым 4564 экземплярым налын, лудыншогат. Нунынкоклагыч: „Марий Коммун“—
246 экземпляр, „Рвезе Коммунист* —
219 экземпляр да „Ленин ой“—
И н и ц и а ти вн ы й у ч и те л ь
111 экземплярым план деч утым*
шарыме.
Кузнецовский неполный сред 12 еҥым комсомолыш пуртымо.
ний школышто (Кырык-Мари ра Нуно
общественный
пашаштат
Газетым шарымаште, почта па1йон) политико-воспитательный па нримерым ончыктат.
шаеҥ
кокла гыч 7 стахановец да
шам еайын организоватлыме. ТиИзиков йолташын инициативыж
де пашашке школьный комсомоль дене „Сигнал“, „Политотдел“ кол- 5 ударник улыт. Теве Кужмарий
ский организацийын еекретарьже хозлаште угыч комсомольский ор почта агентство гыч П. Г. КукаИзиков йолташ чыла комсомоль ганизаций-шамычым организоват рев, Верхушнурский почта агент
ский
активым мобилизоватлен. лыме.
ство гыч С. С. Рыбаков, Вятка поч
ВЛКСМ ЦК X пленумын решеИзиков йолташ чыла паша де- та агентство гыч И. И. Ефремов йол
нийже основеш пашам ыштымы- нат
примерный, инициативный
лан кӧра, школын пашаЖым вож учительлан шотлалтеш, моло учи таш-шамыч газета да журнал ша
гычак еаемдыме.
Успеваемость тель-шамыч коклаште тудо прак ры маште планым утыж денетемат,.
кӱзен, пионер пашат еай ыштал- тический пашаж дене примерым Нуно подписчик-шамычланат газетеш, отличник-шамыч
шукемы- ончыктен шога.
тым жапыштыже пуэдат.
нак толыт.
Школысо
отличник-шамычым
Е. Моисеев
В. Борисов.

педучилищ ы н ученикш е.
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Н. Алексеев,
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Газетышке фотоснимка - шамыч
эртак олаее илыш гыч велэ пурталтыт. Ялысе илыш, колхозын
пеледалт кушмашыже гыч шагалрак пурталтеш.
Мый литературный страница шотыштат изиш ойлынем. Литера
турный етраницат шагалрак пурталтеш. Пиалан советский моло
дежь стихотворений,
ойлымашшамычым лудаш йӧрата. Нунын
кокла гыч ятыр тӱҥалше поэт,
пиеателят улыт. Садлан „Рвезе
Коммунист“ газетлан литератур
ный етраницым чӱчкыдын пуман.
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Н . А . А л е к с е ев й ол таш .
Ф о т о М. Ч ур ш ук ов ы ы .

1940 ий. № 42' (655)

НОН П РЕД ЛО Ж ЕНИ ЯН з а м е т н
Г Ы Ч -„ Н У Р Т Н Ь 0 В И Й Ы Ш “
„Газета — коллективный пропа
гандист да коллективный агитатор
велэ огыл, тугак коллективный ор
ганизатор“ манын В. И. Ленин ойлен. „Большевистский печать,—манеш Сталин йолташ, —... мемнан
партийын эн пӱеӧ да эн виян оружийже“. Большевистский партийым организоватлымаште да тудын йыр пашазе маееым шупшмаште, ме историй гыч рашак па
лена, Ленинын организоватлыме
„Искра“ газета пеш кугу значенийым иметлен. Тыгак капитали
стический етройым еӱмырал шумаште, меньшевик, троцкист, бухаринец да моло тушман - шамыч
ваштареш кучедалмаште больше
вистский печать
коммунистиче
ский партий кидыште пашазе клаееын да уло шемер маееын организаторжо да эн пӱеӧ орудийже ли
йын шоген да кызытат тугак ли
йын шога.
Ме мланде шарын ик кудымшо
ужашыште еоциализмым
ыштен
шуктен, коммунизмыш постепенно
вончымаш периодыш пурен улына.
Мемнан ончылнына кумышо сталин

а

ский пятилеткын планжым шуктышаш задача-шамыч шогат. Мемнан
ончылно масса коклаште тошто
пережиткым, капитализмын пережиткыжым пытарен, нуным ком
мунистический духеш воспитатлышаш задача-шамыч шогат. Тыште
большевистский печатьын рольжо
кугу. Печать марксизм-ленинизм
пропагандын тӱҥ формыжо.
Массым воспитатлымаш шотышто большевистский печатьын заелугыжо пеш кугу. Газетым лудын шогышо еҥ гудын гоч шкаланже кӱлешым кеч кунамат муын
кертеш да тушечын налмыже дене тудо тӱням у еемын ончаш тӱ*
ҥалеш. Тачысе кечын илышыште
мо лийын шога гын, ме тудым
газетыште муына.
Молодежь-шамыч шукышт га
зета гоч воспитатлалтыт. Мемнан
марий поэт, писатель - шамыч, тыгак Советский Союзысо моло пи
сатель, поэт-шамычат шукышт га
зета гоч восгштатлалтыныт.
Тиде шотышто мый шкемым на
лам. Кодшо ий мыйын „Кӱртньӧ
вий“ романем печатлалт лекте.

Романым возаш чылт куштылгыжак огыл. Тидым возен кертше
лиймешке мыланем шуко лудын
шогаш да возаш тунемаш верештын.
1925 ийыште мый Йошкар-Олаш,
Совпартшколыш тунемаш тольым.
Тиде ийыштак „Йошкар
кече“
газетыш возаш тӱҥальым. Ондакшым мыйын материалем огыт печатле ыле. Ик гана ончем, мыйын
материал
печатлалтын: „Морко
кантон, Корак-Солаште 60 еҥ тунемдыме*шамыч тунемаш коштыт.
Нуным Сергей Иван туныкта“.
Тыгай изи заметка, чылажат кок
предложений велэ, а мыланем тудо пеш вийым пуыш да возаш
желанийым тарватыш. Тылеч умбакыже мый чарныде возаш тӱҥальым. 1926 ийыште первый майлан уже мыйын маевкын истори
ческий еправкыже печатлалтлекте.
Тиде ийынак почеламут-шамычым
возаш тӱҥальым. Но печатлалташыже 1930 ийыште гына тӱҥале.
1929 ийыште
Шкетанын „Чодра
лоҥгаште“ ойлымашыжым лудым.
Тудо мыйын кумылем эше чот
нӧлтале. Мый илыш гыч фактым
налын, Керебляк чодраш йоҥлыш
лийын колышо Настий нерген ой-

лымашым возаш шинчым. Ондакшым тиде фактым „Йошкар кече“
газетыш профсоюзым шылтален
возенам, вара тидым типизироватлен, еайын еӱретлышым.
Тудо
ийыштак „У вий“ журнал* ш печатлалте. 1929 ийыште
Кӱртньӧ
вий“ лийшашлык гыч ик ужашыжым возенам. Тудо ужаш 1934
ийыште печатлалте. Тыге мый кок
предложениян заметка гыч тӱҥалын „Кӱртньӧ вийыш“ шуым.
Мый ондакшым „йошкар кечыш“, варажым „У илыш“ журналыш, тиде журнал „Марий ял“
газетыш еавырнымеке, тудо# газетыш да „Рвезе Коммунарыш чарныде возен шогенам. А 1935 ий
гыч
шкежат
газета пашашке
„Ленин ой“ редакцийыш тольым.
Вигак ойлаш тоштам: мый газеташамыч дене кылым ом кучо ылегын, тушко чарныде, активно возен ом шого ыле гын, лит^ ратурный пашашке пурен ом шу ыле.
Сандене большевистский печ 1тьлан
мый шуко обязан улам.
Н. С. Лекайн.
Отв. редакторын заместительже—
В. М . БО РИ С О В.
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