Ю-шо ИЙ ЛЕКТЕШ

1940 ий

Чыла ялласе п р о л е т а рий-шамын, уш нызоI

27
МАЙ
№49 (662)
| Акше 5 ыр.

9РВЕЗЕ КОММУНИСТ

ВЛКСМ
Маробкам
ден
Горком
орган

24-ше майыште .Комсомольская Правдалан“ Социалистический Труд Герой-шамычлан ешартыш отличий
15 ий темын
знак-шамыч иерген
ВЛКСМ ЦК-н приеетстеийже

СССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЫН

ВЛКСМ Центральный Комитет .Комсомольская Правдан* 15 ияш
юбилейже кечын газетын чыла лудшыжо, корреспондентше да сотруд*
■икше-шамычым приветствоватла.
.Комсомольская Правдам* миллион дене советский рвезе да ӱдыршамыч коллективный пропагандист, агитатор да коммунизм верч кучедалмашке молодежьым организоватлыше семын палат.
Пусть ончыкшымат „Комсомольская Поавда" чарныдегеч молодежьым большевистский партий да тудын Центральный Комитетше йыр
чумыра, Ленин-Сталин партийын великий пашажлан беззаветно пре
данный лияш коммунистический духеш самырык поколенийым воспитатла.
ВЛКСМ Центральный Комитет.

У К А З Ш Е

Социалистический Труд Герой званий нерген действоватлыше
Положенийым ешарыме да развиватлыме шот дене, Социалистический
Труд Герой званийым удостоитлалтше граждан-шамычым поенак отлн*
чатлышаш верч:
1. „Серп и Молот“ шӧртньӧ медальым учредитлаш. Тудо вич
мучашан звезда форман, покшелныже еорла ден чогытан, вес могырешыже „Герой Социалистического Труда“ манын возыман лиеш.
2. „Сера и Молот* шӧртньӧ медаль дене Социалистический Труд
Герой-шамыч награждатлалтыт.
3. „Серп и Молот“ шӧргньӧ медальСоциялистическийТрудГеройлан ик жяпыштак Ленин орден дене да СССР Верховный Совет Президиумын Грамотыжо дене вручитлалтеит.
4. „Серп и Молот“ шӧртньӧ медальынсӱретшым да тудын опиеа*
нийжым утвердитлаш.
СССР Верховный Совет Президиум Председатель
М. КАЛИНИН.
Комсомолец-шамыч пашаште приСССР
Верховный
Совет
Президиум
Секретарь
мерым ончыктышт.
А. ГОРКИН.
Но южо первичный комсомоль
М осква, К рем ль. 1940 ий 22 май.
ский организаций шамыч ^решенийым приниматлатат мондат, тудым
огыт терге. Тиде шотышто Микоян
йолташ партийын XVIII с‘ездыштыКодшо кечылаште ВЛКСМ об колхозный физорг-шамыч дене ее*
же пеш еайын калаеен:
„Шуктымаш дене обеспечит- ком бюрон заседаниешыже кокым минарым эртараш предложитлыме.
лалтдыме чапле решений—ти- шо Всесоюзный физкультурник кеНесоюзный молодежь да комсо
чылан ямдылалтме нерген вопроде ярашке лӱймаш“.
молец-шамыч
коклаште военно
„Красный Восток“ колхозысо еым обсуждатлыме да решенийым физкультурный пашам эша утларак
(Ново-Тор‘яльский район, Кукма- приниматлыме.
еаемдашлан, ВЛКСМ райком-шаВЛКСМ райком-шамыч 10 июнь
ринский сельсовет) комсомольский
мычлян да геркомлан ВЛКСМ об
организаций (еекретарьже Царего- марте районный центрлаш комсо ком бюро практический мероприя
родцев йолташ) шошо агалан ямды- мольско-физкультурный актив со тий-шамычым наметитлен.
лалтме жапыште решений почеш бранийым эртарышаш улыт, а пер
Тиде бюроштак Марийский АССР
решений-шамычым луктеден, но вичный комсомольский организаик решеншят
шукталтын огыл цийлаште 15 июнь марте оеоавна- Совнарком пеленее физкультура
Комсомолец-шамыч
решенийым хим организаций-шамыч дене пыр- ден спорт комитетын Йошкаршукташлан мобнлизоватлалтме ол ля еобранийым эртарыман. 15 июнь Олаште физкультурник кече эртамеш, кӱлеш ок кӱл паша дене за марте ВЛКСМ райком-шамычлан рышаш планжым утверджтдыме,.
ниматленыт.
„Кожланур“ колхозысо (Сернур
екий райов) комсомольский, орга
низацият (еекретарьже Тимофеег
Потехин Николай Петрович ын- ла. Потехин йолташын иницнати*
йолташ) приниматлыме решений де 6 ий Моркинский район, Кор- выже дене тений
термический
шамычым илышыш пеш начар пур катовский сельсоветысе „У вий“ способ дене ик гектареш шыдата. Поена комсомолец-шамычын колхозышто бригадирлан ышта. ҥым протравитлен ӱдымӧ да тидпорученийыштым шуктен толмыш Тудо шке пашашкыже честно да деч поена шуко яроризирвватлев
тым огыт терге.
добросовестно относитла. Колхоз- ӱдымӧ.
Тыгай пример-шамычым реепу ник-шамыч кунам, могай пашам
Потехин йолташым, пашам че
бликысе моло комсомольский ор мыняр процентлан темымышт нерганизацийлаштат ончыкташ лиеш. ген Потехин йолташ эрлашыжы- стно да добросовестно ыштымыжлан „У вий“ колхоз 15 май гыч
Молан вара южо первичный ком мак чыла раш калаеен пуа.
Всесоюзный ял озанлык выетав*
сомольский организаций - шамыч
Тудо учет пашаште велэ огыл,
приниматлыме решенийыштым пу- тугак агромероприятийым шары- кышке, экскурсийыш колтен.
тырак начар шуктат? Тидым икте ме пашаштат активно участвоватИ. Саин.
дене гына калаеаш лиеш—ВЛКСМ
райком-шамыч да горком кӱлеш
еемын комсомольский организа
ций шамычым огыт контролироватле. Райкомоллашке да горкомышко колтыио первичаый комсо
мольский организаций - шамычын
протоколыштым да приниматлыме
решенийыштым огыт терге, анализым кӱлеш еемын пумашышт
уке.
Райкомолшамыч да горкомоллан кӱшнӧ ончыктымо ситыдымашшамычым пытарашлан, первичный
комсомольский организаций шамычын еекретарьышт да заместительышт дене пашам путырак чот
ышташышт кӱлеш. Месташке лекмышт годым, тиде вопрослан, поенак кугу вниманийым ойыршаш
улыт.
Мутат уке, кунам ВЛКСМ рай
ком-шамыч да горком первичный
комсомольский организаций-шамы
Й оч а творчествым ончымаш гор одск ой олимпиады н Участни“ ш®'ш ^ “ ^ ина
чын пашаштым утларак контролиС н им к ы ш те (ш ола гыч пурлаш ке) первы й ряд: С . Т урген ева, Р К улагин а,
роватлаш тӱҥалыт ^ын, нуно при
М . Ж ук ов да Т . К олеснина. Кокымш о ряд: В . М ещ ерякова М . ш Ул^ о в а
ниматлыме чапле решенийыштым
” х о р - и н а , Г . Е дунова да Т . ДоО рннина. Н уно У Х Г ч Т у ш у к " - ; . ™
“
исполнятлевы т.
тӱрые шукташ тӱҥалыт.
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ВЛКСМ ОБКОМЫШТО

И

Мемнан большевистский партий
да лично Сталин йолташ эреак тувыктеныт да туныктат: пашаште
»н т ӱ Н Ж ӧ -т и д е кадрым подбиратлымаш да исполненийым проверитлымаш. Кунам приниматлыме чапле решений шамычым, кузе шуктен толмым эреак тергат гын, кеч
могай пашаштат сай успехыш шу
аш лиеш. Эн ондак партий ден
нравительствын
решенийыштым
тӱрыс шуктышаш верч чот пашам
ыштыман. Н о тиддеч поена шке
нриниматлыме Чрешений-шамычы
мат турыс шуктышаш верч куче
далман.
Кузела вара мемнан республи
кыш тына поена комсомольский ор
ганизаний-шамыч
приниматлыме
реш еняйыш ты м ш уктен шогат? Ку
зела практический паша дене увя
зы ватлат?
Ю жо комсомольский органнза
цийыее комсомолец-ш амыч прини
матлыме решенийыштым уло ку
мылышт дене ш укташ ты рш ат да
ш уктат. Комсомольский собраний
лаш те решенийым ш уктымо нерген
•р е а к поена еҥ шамычын отчетыш
ты м колыш тыт.
Теве Марийский АССР Верхов
■ый Совет президиум пеленее ком
сомольский организаций (еекре
тарьже Мосолова йолташ) прани
матлыме решений-шамыч кузе шук
талтмым комсомольский собраний
еда терга. Поена комсомолец-ша
мычын поручений шуктымо нерге
наг эреак кочтролироватла. Садла
нак кёч могай решеният тӱрые
шукталтеш. Тыгай комсомольский
организаций -Йошкар-Олаште икте
велэ огыл, ятыр уло.
Сернурский педагогический учи
лище пеленее комсомольский ор
ганизаций (еекретарьже Таныгина
йолташ) приниматлыме решенийшамыч шукталтмым эреак терга.
Поена комсомолец шамычын порученийым шуктымышт нерген отчетым комсомольский еобраниеш ко*
лыштыт.
Але налаш Сернурский районыео „Мопр“ колхоз пеленее комсо
мольский организацийым (еекретарьже Куклин йолташ). Шошо
ага пашашке лекме деч ончычын
комсомольский еобранийыште пырчан культурым 6 кечыште ӱден
пытараш манын решенийым луктыныт ыле. Тиде решенийым шуктышаш верч комсомолец шамыч чыла молодежьым да колхозник-шамычым мобилизоватлен моштеныт.
Колхоз пырчан культурым ончыктымо ерокышто ӱден пытарыш.

и

ПРИ НИ М АТЛЫ М Е РЕШ ЕН И Й Ш АМ Ы ЧЫ М ТӰ Р Ы С •Ш УКТАШ

Пашам еай ыштымыжлан выставкыш миен

Рвезе Коммунист

27 наВ 1940 ■А. № 49 (6в<)

ЙОШКАР
АРМИЙЛАН ЧАПЛЕ ЛОЛОЛНЕНИЙЫМ ПУЭНА
Юринекий районышто пытартыш

Маркожтрестын комсомолец-дожапыште допризывник-шамыч дене призывникышт И. Зотин, А. Зотин,
паша ыштымаш ятырак еаемын. М. Зотин йолташ-шамыч нормым
Зунылан апрель-май тылзылаште 123 300 гыч 350 процент марте темен
докладым лудмо. «Комсомол ден шогат.
.
Йошкар Армий“, »СССР Верхов "ВЛКСМ райком допризывник-шаный Совет Кудымшо Сессийын мыч дене эреак пеҥгыде кылым
итогшо* да моло тема дене докла- куча. Военно-учебный пунктысо 40
дым допризывник - шамыч кугу допризывник колхозный масса кок
куанымаш дене колыштыныт.
лаште пашам ыштат. Тышан автоРайонысо чыла допризывник- дельный, связь,' пулемет тунемшамыч иризывым тӱрые ямдылалт маш кружокым организоватлыме.
шуын, достойно вашлийшаш верч Допризывник шамыч шемер масса
социалистический
еоревновани- коклаште ГТО значоклан массо
йышке ушненыт. Нуно призывым вый норма едатлымашым органнныл оборонный значоклан нормым зоватленыт. Культурно обслужнедатлен вашлийыт. Допризывник- ватлымаш шотыштат чот полшат.
шамыч предприятнйлаште, колхозДопризывник-шамыч
коклаште
лаште, учрежденийлаште
паша 95 процент грамотный улыт. Кодыштыме годым стахановский обра- шыжат тунемыт.
зецым ончыктат.
Районышто допризывник-шамыч
Шошо ага жапыште „Комбайн“
колхозын допризывникше Петр коклаште И. В. Сталин йолташын
Капустин ик лемехан плуг дене биографийжым да „ВКП(б) исто
кок нормым куралын. Тиде кол- рий краткий курсым“ изучатлымаш
Роҥ го средний школысо 6-ш о „Б“ классын ӱдарницаже Нина Ковальчукова
дея отличницаже Рита Цепелева кодшо ийын 67 грамман пареҥге гыч 16 кило
хозыео допризывник - комсомолец еайын шындалгын.
грамм вареҥгым ончен куштеныт. Тений нуно шке пашаштышт эше кугу усае*
С. Рямзаев йолташын полеводче
Шушаш
жапыште призывлан
хыш шунешт.
ский бригадыже шошо ага пашам ямдылалтмашке чыла активым моСнимкыште: Ковальчукова ден Цепелева шке парникышт вок тепе.
эн ончыч пытарен.
_______________________________________ ______________ _______ Ф ото М. Ч урш ук овы я.
билизоватлен, пашам эшеат еаемЛиповский сельсоветысе „Волга® дашна кӱлеш.
колхозын допризывникше - шамыч
Нимогай сомнений деч поена
А. Варенчиков ден В. Кузьминов смело калаеен кертына: ме пркПектубаевский районысо Чирки низацийын полшымыжо дене Чер- куралмаште паша нормым 150—170
зывым еайын ямдылалт шуынвашсредний школа пелен 1938 ийыш- мазов шке еитыдымашыжым тӧр процент марте темен шогеныт.
лийна. Йошкар Армийлан чапле
те 5 комсомолец дене комсомоль латыш, еайын тунемаш тӱҥале
„Пролетарий" колхозын предее
ский организацийым почыч. Секре- Тыге 13 ученик-шамычлан полы- дательже допризывник К. Крылов пополненийым пуэна.
тарьлан отличник Фроловым сай- шым пумо.
йолташ районышто эн ончыч ӱды
М. Галии,
лышт. Тудо ты пашашке уло вийКомсомольский организаций по- машым пытарен.
ВЛКСМ Юринский райкомын еекретарьже.
же дене пиже да комсомольский литико ■ воспитательный пашамат
организацийыште пашам сай шын- начар огыл ышта. Шестидневкышдыш. Кызыт комсомольский орга- те 2 гана политивформацнй эрнизацийыште 45 комсомолец шот- таралтын. Ты пашаште Иванов,
лалтеш.
Ведякин, Игнатьев активно учаетРонгннский районыео „Ӱжара кичкаш сбруй еитен огыл. Ма
Тиде туиемме ийыште 15 ком воватленыт.
колхоз пеленее комсомольский шина-шамычым ачалыме огыл улсомольский собраний лие. СобраСай паша дене пырля начар па- организаций март тылзе мучаште маш. Сеялкым ӱдаш тӱҥалкеке
иийыште ВЛКСМ ЦК X пленумын шамат ончыктыде ок лий. ВКП(б) колхозын шошо агалан ямдылалт- иже тӧрлатыме.
решенийжым
прорабатыватлыме. историйым 45 комсомолец гыч 6 мыже нерген еобраниеш колыштмо.
Комсомолец А. Никитинлан шоПионерский вожатый да октябрят гына изучатлат.
Комсомольский Кажне комсомолецлан поручени- шо ага жапыште газетым йӱкын
деие руководитель-шамычын отче- еобранийыште самокритика еиты йым пуышт.
лудмашым эртараш да пырдыж
тыштым колыштмо, адак поена шын огыл. Шукерте огыл комео
Комсомолец И. Рябчиков йол- газетым лукташ поручитлыме ыле.
комсомолец - шамычын дисципли- мольский организацийын отчетшым ташлан ял озанлык инвентарьым Но тудо нимат ыштен огыл.
нышт ден успеваемостьыштым об- Чирки колхоз пеленее первичный проверитлаш кӱштышт. Но тудо
Комсомольский организацийыи
еуждатлыме. 8-ше клаееыште ту- парторганизаций колышто да он- комсомольский порученийым шук- еекрегарьже С. Якиев йолташ па
немше
комсомолец Чермазовын чыкылык пашажлан указанийым тен огыл. Садлан шошо агашке шам начар ышта. Ынде кок тылзе
колхоз ямдылалте лекте. Шошо годеек собраний лийын огыл.
2-шо чырыкыште 2 „плохо“ от- ыштыш.
П. Д ерж авин.
аган первой кечыштыжак имне
меткыже ыле. Комсомольский оргаТ. Таныгин.
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ВЛКСМ УСТӒВЫМ ШУКТЫМАШКЕ
КУГУРАК ВНИМАНИЙЫМ
решенийже дене да
Ленинско - Сталинский больше рический
вистский партий шке героический ВКП(б) Центральный Комитетын
историйже мучко большевизмын решений же-шамыч дене вооружитосновной организационный прин- лалтше Марийский реепубликыее
государственный ден
ципшым — демократический цен- комсомол
пашаште кугун
трализмым, кӱкшӦ сознательный хозяйственный
дисциплиным, партий кӧргыштӧ ыштен. Комсомол — тӱрлӧ госу
единый
воля
ден действийым дарственный деятельностьын школпеҥгыдемдышаш верч виян куче- жо улеш.
XVIII партийный с'ездын решедалын. Нине принцип-шамыч пар
тий уставыш пурталтыныт да ну- нийжым илышыш пурташлан, ком
сомол ш ке организационный мощьно партийын основыжо улыт.
Ленинско - сталинский комсомол шым пе нгыдемдышаш. Организа
иартийын
верный помощникше ционно кечын шоныман вопросын
лийын шке
членже
коклаште успехшат еай лиеш.
Куже нерекий районыео комсо
ВЛКСМ уставым шуктышаш верч
ответственность чувствым воспи- мольский организаций-шамыч XIX
татла,
комсомольский
илышын областной партийный конференций
организационный
вопросшылан ден ВЛКСМ Маробком V пленувниманийым кугуракын ойырашлан мын решенийжым шуктен, шошо
ага жапыште ятыр пашам ыштетуныкта.
Партийын XVIII с‘ездыште вы- ныт.
Шошо ага жапыште район мучетупатлымыже годым Жданов йол
таш ойлен: „мемнан государствен ко 240 еҥ агитатор ден чтец-шаный ден хозяйственный етроитель- мыч пашам ыштеныт. Комсомолецетвыште
комсомолын рольжым шамыч пашаште социалистический
вияҥдаш да тидым партий уета- еоревнованийым шарымаште ини
циатор лийыныт. „Труженица“ кол
выште отразитлаш жап шуын“.
ВКП(б) уставыш „партий ден хоз пеленее комсомольский оргакомсомол“ разделим пуртен, шке низацнйын еекретарьже Костроверный помощникшылан могай до- мин йолташ социалистический еоверийым ыштымыжым, партий раш ревнованийым звена ден бригада
[коклаште кумдан шарен, шошо
ончыктеи.
ХУШ партийный с‘ездыи исто 'агам 5 кечыште пытарен. „Чашкер*

колхозышто (еекретарьже Мамаев пеленее комсомольский организа*
йолташ) молодежьно-комсомоль- ций-шамыч шошо агаште лиетовекий
звеном
организоватлыме. кым луктыныт, чӱчкыдын газета
Звеневод Макматова йолташ па- журналым лудыт.
шашке телымак кӱлеш еемын пи„Аврора“ колхозысо комсомо
жын. Шке участкыштыже лум ку- лец-шамыч (Горно-Марийский ра
чымашым ыштыме ыле, 38 цент йон) шошо ага эртарымаште кугун
нер ломыжым да 59 центнер ка- полшеныт. Комсомолец-шамыч пое
йык терыеым погымо. Ӱдымаште на участкылашке пеҥгыдемдыме
агротехнический правилым илы- улыт. Колхозышто агитмассовый
шыш тӱрые пуртымо. Макматова пашат еайын шындалтын.
йолташын звеножо тений гектар
Туге гынат ятыр организацийгыч 30 центнер икияш шурным, шамычын пашашт але начар. Шу150 центнер пареҥгымда 5-6 цент керте огыл ВЛКСМ Йошкар-Олин
нер йытын мушым налшаш верч ский райкомын пленумжо эртыш.
кучедалеш.
Пленум оборонно-массовый паша
Оршанский районышто шошо нерген вопросым обсуждатлыш.
ага годым социалистический ео- Но пленум пеш начарын эртыш.
ревнованнйыште ончылно Мансу Погынышо 20 комсомольский орга*
ров йолташын тракторный брига- низацийын еекретарьышт гыч 1 еҥ
дыже лийын. Мансуров йолташ гына выступатлен. Пленум член
комсомольский группышто груп- кокла гыч 18 еҥ олмеш 11 еҥ гыпорглан ыштен, комсомолец ша на толын. Туге гынат поена пле
мыч коклаште воспитательный па нум член-шамычын недисциплинишам еайын ыштен шоген. Тудын рованностьышт ок обсуждатлалт.
бригадыже ик аварий деч поена
Тиде районыео ВЛКСМ райкопашам ышта.
мын еекретарьже Богомолов йол
Мансуров йолташ кызыт кум таш 25-ше апрельыште райком бюприцепщик-шамычым тракторист- ром кок член дене эртарен. Оршан
лан ямдыла.
ский районышто ВЛКСМ райком
Оршанский МТС-ын 6-шо трак ■бюро член-шамыч бюрошко шуко
торный бригадын трактористше .жаплан вараш кодын толыт. Тыкомсомолец А. Лежнин ЧТЗ трак ! гай факт-шамыч ятыр улыт. Нутор ден 10,8 гектар олмеш 22,2 но комсомольский двециплиным
гектарым куралеш.
огыт пеҥгыдемде, а мӧҥгешла,
„Йошкар Орша“ (еекретарьже лушкыдемдат велэ.
Рябинин), „Индустрия“ (Загайнов),
Тельман лӱмеш (Чезганов) колхоз
(Мучашыже 3-шо етр.)
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'гЙӦЧӓ-шамычлӓн—-весела канымашым

«Отлично“ да „хорошо“ отпеткылан едатленыт

лыме физкультурный площадкыш24 май. Таче йепытанийын тӱте тӱрлӧ модыш да соревнований- ҥалмыжлан 4 кече. 5-ше клаееыш- ле. Тунемше-шамыч ик гана лудын
еайын колыштычат, возаш
шамычым эртареныт. Рукодельный те тунемше-шамыч пайрем вурге- пумым
тӱҥальыч.
кружок да тӱрлӧ любительский мым чиен школа воктене мутлаТунемше-шамычын
пашаштым
группа - шамыч пашам ыштеныт. нат, ВОШтылыт. Нуно таче руш
туныктышо ден ассисент проверятНуно тӱшкан чодрашке, олыкыш- йылме дене испыТанийым едат- ден лектыч. Пашан результатше
ко, эҥерышке экскурсийым орга- лаш тӱҥӓлыт.
тыгай: 37тунемше гыч 14 „отлично“,
низоватленыт.
„15 „хорошо* да молыжо „посред
9
час шумеке, звонок почеш
Йӱран жапыште паша ышташ чыланат яндар волгыдо клаееыш- ственно* отметка дене едатленыт.
кажне форпостлан поена комна- ке пурен шинчыч. Классышке рушТиде клаееыште, тыгай результым ойырыман. Пионер оТряд ден йылме дене туныктышо Охотни татыШ щуаш Мария Михайловна
форпост-шамычын
планыштышт кова да ассистент толын пурышт. шуко вийжым пыштыш, шкенжын
тӱрлӧ модыш, экскурсий, худож е Тунемше-шамыч
шыргыжалын, 22 ий туныктымо пашаште маетар*
ственный литературым обсудит- кынел шогалын нуным еаламлышт. лыкшым кучылто. Классыште ту*
лымаш, костер эртарымаш, знат
—
Йоча-шамыч, те таче рушдын полшымыж дене 13 номер
ный ен-шамыч дене вашлийма- йылме дене письменный иепыта- пырдыж газетым лукмо, чӱчкышым органнзоватлаш да моло ме нийым кучаш тӱҥалыда. Ончыч- дын бееедым эртарен, тунемшероприятий - шамычымат ончыкты- I шым мый диктантын еодержаний- шамычын ачашт-авашт деке кошман.
жым лудын пуэм, еайын колышт- тын.
С . Шишкин,
Йоча-шамыч дене паша ышты- еа,—ласкан пелештен, Мария Ми К уж ен ер ск ий р а й о н , Тумью -М учаш ский
маште антирелигиозный паша ку хайловна диктаитым лудаш тӱҥа- неполны й ср едн и й ш кола.
гу верым налшаш. Тыгак худож е
ственный воспитанийымат мондыман огыл. Искусство гоч у быт
верч агитнроватлыман, религийын
Звонок марте жап але ятыр уло. Таче 3 „Б" клаееыште руш йылме
кодшо коеаже ваштареш кучедал- Но коридорышто ученик-шамычын дене устный испытаний. Препода
ман, дружбым
пеҥгыдемдыман, вееелан мутланымышт, воштыл- вательница Анна Федоровна Да
класс тушман-шамыч деке нена- мышт раш шокта. Нуно испытани- нилова ден ассистент Ефросиния
вистьым воспитыватлыман.
йым эртарымышт нерген кутырат. Григорьевна Софронова толын пуПионер пӧрт, пионер клуб, дет
— Мый,—манеш 3 „В* клаееын рышт. Испытаний тӱҥале.
ский технический станций-шамыч ученицаже Нюра Вязникова,—код-* Анна Федоровна Гера Желонкикеҥеж каныш организоватлымаш* шо письменный испытанийыште| ным, Гурьян Пироговым, Женя
те методический ден организацион изиш волноватлышым, выпускной Желонкиным отвечатлаш ӱжеш.
ный
центр лийын
шогышаш испытаний нелэ лиеш шонышым.
Нуно билетым налын ответым ямулыт.
— Мый гын, тыге манам: иепы- дылат. Икмыняр минут гыч Гера
Пионеротряд ден форпостын па- танийлан еайын ямдылалтынат гын, пелештыш:
шаштышт тӱҥ верым вожатый- волноватлыде отвечатлыман,—ой— Мый ямде улам.
шамыч налын шогышаш улыт. ла Нюран йолташыже Таня.—Мый
Тудо марксизм-ленинизм клаеВЛКСМ райком-шамычлан да гор- кодшо письменный пашам „отлич еик-шамычын йылме нерген ойлыкомлан вожатыйлан еай комсомо но* отметкылан возенам.
мыштым да глаголын видше-шалец-шамычым ойырыман. Нунын
3-шо „Б“ класс ончылно поенак мыч нерген чыла еайын калаекадене чӱчкыдын кустлаште еове- кугу куанымаш. Кузе от куане. лыш.
щанийым эртарыман, практически Вет нуно тений учнлищым пытаЖеня Желонкин, Нина Санникопаша ышташ туныктыман.
каят. Народный ва, Шура Малышева отлично едатрен, туныкташ
Йоча-шамычын
канышыштым учитель лийын, еамырык поколе- лышт.
Испытаний пытымеке педучили
еайын организоватлымаш тунам иийым воспитатлаш—могай почет.
— Педучилищым тунем лектын, ще директор Н. И. Героев йолташ
лиеш, кунам ВЛКСМ райком-шамыч, горком, калык туныктышо мый Куженерский районыш паша увертарыш:
орган-шамыч, тиде пашашке мае- ышташ каем^-ойла Г. Пирогов.
— Таче испытаний поенак еайын
— Мыят Йошкар-Олинский ра- эртен. 31 еҥ гыч 6 еҥ „отлично“,
еым мобилизоватлеи кертыт. Чыла
тиде пашаште тӱҥжӧ-—подлинный йоныш сельский школыш каем,— 20 еҥ „хорошо* да 5 еҥ гына
кугешненрак пелешта Миша Бело „посредственно“ отметкылан едатинициативым проявитлымаш.
усов.
леныт.
Ф. Бахтин,
Тыге ученик-шамыч ятыр мутлаИв. Литвин.
ВЛ К С М О бком ы н школьный м ол од еж ь
нышт. Звонок лиймеке клаееыш
д е а пи онер отдел вуйлатыш ын
Й ош к ар-О ла,
пурен, парта коклашке шинчыч.
зам ести тел ьж е.
П едуч и л и щ е.

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

ВЫПУСКНИК-Ш ЯМ Ы Ч

он

до

Йоча-шамычлан культурно дӓ
веселая канашлан, кап-кылыштым
пеҥгыдемдашлан
кеҥежым пеш
кугу возможность лиеш. Тидлан
нуным организоватлаш кулеш. Кеҥеж жапыште пионер отряд жи
вой да увлекательный пашам ыш*
тышаш улеш. Отряд школа лишнысе, параллельно классыште туяемше пионер-шамычым авалта.
Кодшо ий Сотнурский, Юринский,
Оршанский да моло районыштат,
школлаште тунемме ий пытымеке,
пионер отряд шамыч паша ыштымыштым чарненыт. Теният, кодшо
ийысыла ынже лий манын, отрядшамычым, кеҥеж жаплан, кызытак вожатый-шамыч дене комплектоватлыман.
Школлаштё кодшо отряд-шамыч
чыла пионер ден тунемше-шамы
чым авалтен ок сеҥе. Авалтыдыме-шамыч дене колхоз, школа да
клуб пелен форпостым 10 деч шуко йоча-шамыч дене организован
лыман. Форпост группылан, 2 0 —30
йоча-шамыч дене, шелалтеш, групным вуйлаташлан старостам сайлыман. Староста-шамыч председа
тель форпоста ден вожатый вуйлатымышт дене пашам ыштат. Форност вожатыйым ВЛКСМ райком,
горком утвердитла.
Пионер отрядыштат,
форпостыштат тӱрлӧ кружок-шамыч оргаеизоватлалтыт: военно - физкуль
турный, художественный, юннат
ский да молат.
Пионерский отряд деве форшостын
ойыртеммашышт — пио
нер отряд пионер-шамычым велэ
авалта, а форпост чыла йоча-ша
мычым; адакшым — отряд угыч
иионерыш
приниматлен,
тыгак
исключатлен кертеш, а форпост
тидым ыштен ок керт.
Кодшо ий лу дене йоча-шамычын канышыштым живо да инте
ресно артарыше форпост - шамыч
ыльыч. Теве Йошкар-Оласе 6 номеран школышто, старший пионер
вожатый Чернова йолташын вуйлатымыже дене, форпост начар
егыл ыштыш. Форпост 50 пионер
дене йоча-шамычым авалтен ыле.
Форпост пелен сайын оборудоват-
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ВЛКСМ УСТАВЫМ ШУКТЫМАШКЕ
КУГУРАК ВНИМАНИЙЫМ
(М УЧАШ )
Звениговский, Ронгинский, Тор‘яльский райкомлаштат руководя
щий активын дисциплиныже начар.
Комсомолец шамычым воспитатлымаште кугу значенийым комсо
мольский собраний иметла. Собра
ний коммунистический воспитаний
школа улеш. Комсомол кӧргыеӧ
наша еамоцельный огыл, а государ
ственный ден партийный пашалан
комсомолым ямдылымашке виктарыше лийман.
„У ял“ колхоз пеленее комсо
мольский организаций (Сотнурский
район) шке пашаштыже тидым
шукта. Секретарь Иванов йолташ
нашам план почеш эртара. Собра
ний регулярно эртаралтеш. Комсо
молец-шамычын тӱҥ задачышт еобранийыште чӱчкыдын обсуждатлалтеш. Чыла 24 комсомолец-ша
мыч шошо ага жапыште паеушто
пашам ыштеныт. Комсомолка Махова, Александрова йолташ-шамыч
паша нормым эртак утыж дене теменыт. Комсомолын инициативыже
дене хоровой кружокым организо
ватлыме. Тений 12
постановка
шындалтын. Чыла комсомолец ша
мыч „Рвезе Коммунист“, „Марий
ская Правда“, „Марий Коммун“
газетым лудыт. Пырдыж газетым
чӱчкыдын луктыт.
Колхозышто

%

общественный
животноводствым
развиватлыме нерген ВКП(б) ЦК
ден СССР Совнаркомын пунчалжым обсуждатлымеке, колхозеш
нылымше фермым организоватлаш
решитлыме.
Сотнурский район Кукморский
сельсоветыште комсомолец-шамыч
шошо ага годым авангардный рольым налын шогеныт. „Ӱжара*
колхоз (председательже комсомо
лец Беляков йолташ) сельсовет
мучко шошо агам первый пытарен.
„Танк“ колхозысо Щеглов йолташын бриггцыже шошо агаште эн
ончылно лийын.
ВЛКСМ
Сотнурский
райком
колхозлаште шошо ага годым полышым пуашлан райцентр гыч 10
активист - комсомолецым колтен.
Тылечпосна 16 еҥан агитбригадым
организоватлыме ыле. Агитбригада
4 сельсоветым обслуживатлен.
Комсомолын программа ден уетавше комсомолец деч шке удар
ный пашаже дене примерым ончыктен, чумыр молодежьым шупшаш обязыватла. Тудо ойла: „ком
сомольский организацийын пашаштыже гктивно участвоватлаш, ком
сомольский еобранийлашке акку
ратно кошташ, организацийын заданийжым вашке да точно шукташ, чыла тӱҥалме пашам муча-

шыш шумешке шукташ.“ (ВЛКСМ ный организаций гыч 1940 ийыште
устав гыч).
| 29 организаций членский взноеым
Тиде требованийым ятыр орга- йӧршыв тӱлен огытыл. Райкомолынизаций-шамыч огыт шукто. Йош- што учет ден отчетность пеш лушкар-Олинский районыео 20 органи- кыдын шындалтын.
зацийлаште 160 собраний олмеш,!
_
_
0_
1940 ийыште 36 еобранийым гына! Килемарский районышто 87 комэртарыме. .Первая революция', еомолец тений февраль гыч членУ корно“, .8 е марта“, „Больше- ский взносим тулен огыл. ВЛКСМ
вик“, .Заветы Ильича“ да „ол о1Уставы* грубо нарушатлымаш факколхоз пеленее организацийлаште тат уло. Средний школын учительтений ик еобранийымат эртарыме ницаже Шарпатова йолташ тылзе
еда членский взносым 18 теҥгем
огыл.
тӱлышаш олмеш, 6 теҥге дене веВЛКСМ райком-шамыч первич лэ тӱлен. Райкомолын тошто еекный комсомольский организаций- ретарьже Семенов йолташ финан
шамыч дене оперативно вуйлатат совый дисциплиным йӧршын лушыле гын, тыгай нарушений ден тарен. ВЛКСМ Маробком бюро
уставым шуктыдымаш-шамыч ли финансовый дисциплиным нарушатйын огыт керт ыле.
лымылан Семеновым паша гыч
ВЛКСМ уставым шуктымашым кораҥден.
комсомолец - шамычын членский
ВЛКСМ областной комитет реевзнос тӱлымыштат раш ончыкта.
Членский
взносым жапыштыже публикысе комсомольский органи
огыл тӱлымаш—комсомолецын не заций-шамычын пашаштым еаемсознательный дисциплиныжым он- дашлан мерым приниматлен. Ком
чыкта. Туге гынат ятыр комсо сомольский взнос тӱлымашым термольский пашае^шамыч членский гашлан июнь тылзыште райкомвзнос погымашым технический па- шамыч да горком дене пырля
шалан шотлат. Тиде пашашке ку комиссийым организоватла. Чыла
леш вниманийымат огыт ойыро. первичный комсомольский органиТыгай пашаеҥ - шамыч коклашге зацийлаште секретарь-шамыч ком
Пектубаевский, Ново-Тор,яльский, сомольский дисциплина да член
Косолаповский, Волжскии, Оршан
ский райком-шамычын
еекрета- ский взносым тӱлымаш нерген
рьыштат улыт. Республикысе 5 ра- докладым ышташ тӱҥалыт.
йонлаште 813 комсомолец 3 4 тылзе
П. Жепонкин,
членский взносым тӱлен огытыл.
ВЛ К С М М аробкомы н ор ги и сгр ук тор Волжский районышто 60 первич- *екий отделж ы м вуйлаты ш ы ж е.

Рвезе Коммунист
ИНОСТРАННЫМ ТЕЛЕГРАММА-ШАМыЧ

Письмоносец колхозник*
шаныч коклаште

ЗАПАД Н Ы Й ЕВРОПЫ Ш ТО ВОЙНА

Кужмаринский почтовый отделенийыштё (Ронгинский
район)
Г. Кукарев ден И. П. Иванов
письмоносецлан 10 ий ыштат. Нуно шке пашаштым жапыште да
сайын шуктен толыт.
Теве Г. Кукарев газетым под
писчик деке жапыштыже шукта.
Газега шарыме планымаг квартал
еда утыж дене темен шога. Тудо
апрель
тылзыште 476 теҥгеаш
тӱрлӧ газетлан подпискым поген.
Г. Кукарев йолташым пашам
сай ыштымыжлан Ронгинский райпочта ик гана велэ огыл премироватлен.
В. Загайнов.

Союзник-шамычын увертарымышт
Лондон, 25 май.

„Дейли

Мейл“ ( мыч тиде олам кидыштышт
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Тунемме ий пытыш . Ынд<* эҥ ер тӱрыштӧ колымат кучаш ли еш .
С ним кы ш те (ш ола гыч пурлаш ке):
кокымшо ^ ом ер ан неполны й средний
школын ( Й о ш к ф -О л а) уда ш икш е-ш амыч Ви 1Я Иванои ден С ереж а Старостин
колым кучат.
Ф от о М. Ч ур ш ук ов ы н .

17 БЕСЕДЫ М ЭРТЯРЕН Ы Т
Кӱшнурский
начальный школышто туныктышо (Йошкар-Олин
ский район) С. А. Охотин ден
Таланцев йолташ-шамыч колхоз
ник-шамыч коклаште газетым йӱ-

кын лудыт, беседым эртарат. Ну
но шошо ага жапыште 17 бесе
дум эртареныт да кызытат эртарат.
С. Соколов.

Отв. редакторын заместительжеВ. М . БО Р И С О В .
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