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Машинно-тракторный станцийлаште пашам
ыштыше тракторист ден комбайнер-шамычын
паша гыч самовольно каймашыштым чарыме
нерген

Всесоюзный
еоревнованийыште
первый верым
налыныт
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15 кечыште 3
миллионат 9
тӱжем теҥге

и

Кодшо кечылаште мемнан реепубликыее „Учи
тель“ обществын- членжешамыч „Учитель“ добро
вольный спортивный общеетвын Всесоюзный со
р е в н о в а н и й ы ш к ы же
Куйбышев олашке миеныт.
Соревновавийыште мемнан
реепубликыее физкультур
ник шамыч чапле результатым ончыктеныт.
Теве Д. П. Соколов йолташ 800 метрыш куржмвште первый верым налын, тудын жапше 2 минутат 5,5
секунд. Удрамаш кокла гыч
800 метрыш
куржмаште
Г. Максимова йолташ пер
вый верыш лектын, тудын
жапше 2 минутат 36 ее
кунд.
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Тений
Иошкар-Олаште
Кумышо Пятилетка (кумышо ий выпуск) у заемлан
подписка, кодшо ий дене
Физкультурникын кокымшо Всесоюзный кечыжлан лукмо
таҥастарымаште, пеш кугу
художник А. Канарскийын плакатше.
политический нӧлталтмаш
дене эртыш.
1939
ийыште Йошкар- Призывлан еайын ямдылалтыт
Ола мучко подписка тӱМустаевский
сельсовет
Нуно колхоз пашаштат
ҥалме кечыште 1 миллио- мучко (Сернурский райоз) чапле примерым ончыктат.
нат 511 тӱжемлан подпис- чылаже 15 допризывник- Теве „Мопр“ колхозышто
кым погымо ыле. Тиде ийы- шамыч улыт, нунын кокла Токтаулов, Кропотов, „Олнак 15 кечЪглан чылаже 2 гыч 12 комсомолец. До- манур“ колхозышто Шаба
миллионат 534 тӱжем теҥ* призывник-шамыч чыланат лин, „Мустай* колхозышто
гелан подписка темалтын. 3 —4 оборонный значок гыч Анисимов ден Казанцев
Тений у заемлан подписка иметлат.
йолташ-шамыч кечаш па
тӱҥалме кечын—2 июльышДопричывник-шамыч шке ша нормым эреак 120—160
то 2 миллионат 156 тӱ- политический
шинчыма- процентлан темат.
жемаш подписным погымо. шыштымат еайын нӧлтен
Допризывник - комсомо645 тӱжемлан ӱмашее деч шогат.
Теве комсомолец лец-шамычын
инициатишуко.
Байков,
Казанцев, Дми вышт дене 3 колхозышто
15
кече жапыште 3 мил-триев
йолташ - шамыч
лионат 9 тӱжем тентелан яВКП(б) историй краткий осоавиахимовский организацийым организоватлыме.
подписным ыштыме.
курсын“
6 -шо главажым
А. Абрамов.
изучатлен пытареныт.
В. Дмитриев.

со ветски й

Харьковский военный
округышто тӱҥалше стрел
ково-тактический
еоревСССР ВЕРХ О В Н Ы Й С О В ЕТ ПРЕЗИДИУМ Ы Н
нованийын участникше ка
питан Котов йолташ револь
УКАЗШЕ
Колхоз ден машинно тракторный станций-шамычын вер гыч лӱймаште 70 воз
шуко йодмыштлан лийын СССР Верховный Совет можный гыч 69 очком налын.
Президиум пунчалеш:
1. СССР Верховный Совет 1940 ий 26 июньысо
Указшын, икымше ден кокымшо статьяже деч поена,
действийжым машинно-тракторный етанцийлаште пашам
ыштыше тракторист, тракторный бри гада-шамычын
бригадирышт да нунын гюмощникыштлан шараш. Указыа икымше ден кокымшо статьяже-шамыч ончыктымо категориян пашае^шамычлан ял озанлык пашан
сезонный характеран улмыжлан кӧра огыт шаралт.
МТС-ласе штатный пашазе-шамычлан еемынак, комбайнер-шамычлан 1940 ий 26 июньысо Указым тичмашын шараш.
2. 1иде Указ 1940 ий 18 июль гыч вийыш пура.
СССР Верховный Совет Президиум Председатель
М. КАЛИНИН.
СССР Верховный Совет Президиум Секретарь
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1940 ий 17 июль.

Маробком
ден
Иошкар
Ола
Горком
орган
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маш нерген граница вес
велнат палат.
Тиде шотышто мемнан
пеледалтше Марийский республикнат
ятыр
чапле
спортсмен-шамычым имётла.
I
Теве лыжный спорт дене
первый разрядан 4 спортсменна уло: Ломакина, Мак
симова
да И. Савельев
(„Учитель“),
Хлынова
(„Лесосплав“ ). Тугак лыж
ный спортын 4 мастерже
уло: П. А. Кузнецов („Спар
так“), Г. И. Павлов („Лесо
сплав“),
Д. П. Соколов
(„Учитель“) да К. А. Андре
ева („За оборону“ колхоз).
Вӱдыштӧ
иймаш
дене
П. А. Кузнецов первый разрядым иметла.
Тыгай чапле примерым
шуко ончыкташ лиеш. Вет
спортсмен-шамыч эре у да
у сеҥымашым ыштат. Тиде
сеҥымапмпамычым
физкультурникын Всесоюзный
кечыже эшеат раш ончыкта.
Тиде кече молодежьын велэ огыл, а пӱтынь Совет
ский калыкын пайремже.
Советский калык шкенжын
кӱртньӧ нерван, кеч могай
кучедалмашланат ямде улшо самырык поколенийжым
куанен, кумыл нӧлтын, ӱшанен онча, тудын дене моктана.
Физкультурннкын Всесо
юзный кечыжым пайремлымаш кажне физкультурник,
кажне самырык еҥ ончылан эшеат кугу задачым
шында. Эн первояк--кажне
самырык пашазым, колхозникым физкультурный дви
жений дене авалташ. Кокымшо—родинам кеч могай
тушман дечат арален моштышо таза кап-ьылан, нимо
деч лӱлдымӧ поколенийым,
Ленин—Сталин партийлан,
родиналан преданный улшо патриот-шамычым кушташ.
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Таче пӱтынь советский
молодежь шкенжын кугу
куанымашан пайремжым—
физкультурникын Всесоюз
ный кечыжым
пайремла.
Советский столицын шӱмж ӧ-Й ош кар площадь гыч
тӱҥалын, социализм сеҥыме элын чыла олаласе да
ялласе урем-шамыч таче
тӱрлӧ тӱсан мотор чия-шамыч дене пеледалтыт. Брон
за тӱсан айдеме кап дене
ышталтше пеш сылне тӱрлемшамыч
вучыдымын
куш кыт, стадион - шамыч
шочыт, икте почеш вес
гимнастический
упражнений-шамыч ышталтыт. Со
ветский молодежь шке родинажым кеч могай тушман деч аралаш ямде улмыжым, Ленин—Сталин партийын пашажлан мучашыш
шумеш преданный улмыжым таче эше рашак ончыкта.
„Таза кап-кылан, весела,
Советский элын куатшым
кӱлеш кӱкшытыш нӧлтал
кертше да тудым тушман
деч арален моштышо у пашазе пополненийым куштымо“ верген ВКП(б)
XVI
с'ездыште Сталин йолташын ыштыме указанийже
мемнан молодежьым паша
деятельностьлан да роди
нам аралашлан ямдылымаште физический культурын
тӱҥ задачыжым ончыкта.
1931 ийыште
илышыш
пуртымо ГТО
комплекс
СССР-ыште
физический
культура кушкашлан ончыкылык программа лийын.
Мемиан элысе физкуль
турный движений шагал
огыл успехым иметла. Шӱдӧ тӱжем дене спортсмен
коклаште лу дене телантшамыч ойыралтыт. Нунын
лӱмыштым мемнан элыште
велэ огыл, Советский Ссюзын чапшым моштен аралы-

алласе
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ш Хотинский
уездыее
Новоселица местечкеш (Бес
сарабия) молодежьшамычын клубышт почылтын.
Тушко кажне кечын 500—
600 еҥ коштеш.
§) Кызыт гына почылтшо
епартакиадыште
Ферган
ский, Бухарский,Самарканд
ский да Узбекистанын моло
областьласе ЗОО угла еамырык спортсмен-шамыч реепубликыште первый верым
налшаш верч кучедалыт.
е Орловский областьысе
ДятьковскиЙ
районеш у

со ю зы ш то

цементный зэводым ыштен 1еерлаштыже
кета колын
шуктымо.
массовый каймашыже тӱш Русаново еаановищын ҥалын.
Микоян
лӱмеш
промышленникше - шамыч Рыбокомбинат первый ке(Новая Земля) гагыя пун- чыште ставной невод-шажым погаш тӱҥалыныт. мыч дене 140 центнер да
Кызыт 500 килограммым Озерновский—110 центнер
погымо. Тыгак Кармакула колым кученыт.
етановищын ^промышлен@ 17 июльышто Ленин
никше-шамыч пуным погаш град — Выборг участкыште
тӱҥалыныт.
11 вагонан первый опытный
э) СССР наука Академи- скоростной поезд каен. Туйын Казахстанский филиал- до Ленинград гыч 18 шаже фольклорым погаш кум гатат 50 минутышто лекэкспедицийым организоват- тын да 22 "шагатлан Выборг
лен. Алтайыште, Западно- ский вокзалыш толын. ТыКазахстанский
областьын ге тудо чыла кужытшым
етепьлаштыже да Араль 3 шагатат 10 минутышто
ский теҥызын еерлаштыже каен. Корнышто поезд Тенуно казахский калыкын риокеш ик 15 минутан чаристорийже дене кылдалтше нымашым ыштен.
18
июльышто
эрдене
былина, легенда, прецанийым, муро ден поэма-шамы- поезд Ленинградышке толын. Мӧҥгеш корнымат тичым погаш тӱҥалыт.
§> Камчаткын западный де жапыштак эртен.

Рвезе Коммунист

Комсомолын
активный членжв

ОЕРНУРЫШ ТО АНТИВЫН
ПОГЫНЫМАШ ЫЖЕ

Василий Дмитриевич Митрусков йолташ ЛенивскоСталинский комсомол радамышке 1935 ий декабрьыште
пурен.
Тудо
комсомолыш пурымыжо ке
чак союзын пашаштыже
активно участвоватлаш тӱҥалын.
Комсомольский
оргавизацийын
чыла порученийже-шамычымат уло
кумылжо ден шуктен шоген.
Митрусков йолташ шке
политический шинчымашыжымат эреак нӧлтен шога.
жВКП(б) всторий краткий
курс“ лекмешке, тудо политкружокышто тунемын.
Но самырык комсомолецым

14 июльышто Сернурский! лец-шамычым активный парайоныео
комсомольский шашке огыт шупш. Садлаактивын
погынымашыже нак вет районышто угыч
лийын. Актив ВЛКСМ Цен пуртымо 56 комсомолецлан
тральный Комитет X I пле- алят билетым пуэн шуктынумын итогшо нерген во- мо огыл. Первичный комсо
просым обеуждатлен. Тиде мольский организаций-ша
вопрос
дене
докладым мычын еекретарьышт шуВЛКСМ райком секретарь кыж годым комсомол райМамаев йолташ ыштен. Пре- комын платный пашаеҥышнийыште 17 еҥ выетупат- тым вучен киеныт, шке
лен. Доклад гыч да прени- вийыштлан ӱшанен огытыл.
йыште ойлыма гыч рашак Тудланак вет Нижне-Кугепале: ВЛКСМ Центральный нерекий сельсовет „У мари
Комитет X I пленумышто он- ял“ Казанский сельсовет
чыктымо гай еитыдымаш- Молотов лӱмеш колхоз пешамыч мемнан комсомоль ленее комсомольский орга
ский организацийыштат ша низаций-шамыч нимогай па
гал огыл лийыныт.
шам ыштен огытыл, погыРайонышто
комсомоль нымашат лиймаш уке.
ский актив 602 еҥыш шуэш,
Актив погынымаш улшо
но пашаште пелыжат огеш еитыдымашым пеш вашке
участвоватле. Местный Со- тӧрлаташлан,
комсомоль
ветлашке еайлымаште 812 ский пашам ВЛКСМ Цен
комсомолец участвоватлен, тральный Комитет X I плено кызыт нунын кушто ул- иумын пунчалже основеш
мыштым нигӧат ок шинче. перестроитлашлан конкрет
Чылажат тиде актив де- ный решенийым приниматне пашам начар ыштымым лен.
М. Яныш.
раш ончыкта. У комсомо

Комбайнер-шамычын
обязательствышт
Йошкар - О л и н с к и й ! горючийым арален кодаш.
МТС
шурно
погашлан
Нине пункт - шамычым
кӱлешын ямдылалтын. Те- еайын шуктен шогашлан,
нийее
ийыште Йошкар- Йошкар-Олинский МТС-ысе
Олинский районышто чыла- комбайнер-шамыч
Медвеже 10 комбайн колхоз па- девекий МТС-ысе комбай
еулаште
пашам
ышташ нер-шамыч дене социали
тӱҥалеш. Нунын кокла гыч стический договорым ыш9 южный да
1 северный теныт.
комбайн. Кызыт комбайн-1 Тыгак нуно шке коклашшамычым чыла ремонти-. тышт индивидуальный обяроватлен пытарыме да ком-' зательствым налыныт.
байнер ден помощник-ша-) Теве Йошкар-Олинский
мычым комбайн еда пеҥ- М ТС - ын
етахановецше
гыдемдыме. Комбайн дене В. Шеин йолташ В. Голи
пашам ышташлан 17 колес-1 ков йолташ дене договоный тракторым ойырымо. рым ыштен.
Йошкар-Олинский МТС-) В.
Шеин йолташ тений
ыее
комбайнер - шамыч Княжнинский
участкысе
Ново-Тор*яльский МТС-ысе „Передовик*
колхозышто
комбайнер-шамычын пиеь-, пашам
ышташ тӱҥалеш.
маштым
обсуждатлымек,; Тудо шке пашажым кумышке ӱмбакышт тыгай обя-; лын шуктен шогаш мутым пуэн.
зательетвым налыныт.
Мый тений чылаже 500
1. Шурно погымо жапыш
те ик комбайн дене чылаже гектар гыч шурным поген
450—500 гектар деч шагал налаш да кажне гектарлан
пел килограмм горючийым
огыл шурным погаш.
еменыште
2. Паша жапыште аварий экономитлаш,
(государственный
норма 7
да
паша
деч
поена
гектар)
15—18
гектар
гыч
шогымаш
ваштареш ре
шурным поген налаш тӱшительно кучедалаш.
ҥалам, — манеш
Шеин
3. Кажне гектарлан пел йолташ.
килограмм деч шагал огыл
В. Шеин
йолташын
ӱжмӧ пунктшым приниматлем да тиде пункт-шамычым шукташлан уло вием
пыштен пижам, — манын
В. Голиков йолташ ойла.
Н. Тымбаршев.
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нымаш дене обсуждатлышт.
Обеуждатлымаште комсо
молец-шамыч ятыр еитыдымаш-шамычьш тӱжвак луктыч да нуным вашке кораҥдашлан практический мероприятий-шамычым
палемдышт.
И. Росляков.
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„Чевер ӱжара“ колхоз
пеленее комсомольский организацийысе комсомолецшамыч (Сернурскнй район)
ВЛКСМ ЦК X I пленумышто ыштыме ВЛКСМ ЦК
секретарь Михайлов йолташын докладшым да пленумын пунчалжым кугу куа-

Йошкар-Олинский МТС-ын комбайнерже В . Н. Шеин йолташ 500 гектар площадьыште шурным поген налаш обязательетвым налын.
Снимкыште: Шеин йолташ участкыш лекмыже деч ончыч
шке комбайнжым эше ик гана онча.
Фото М . Чуршуковын.

и

Пленумын пунчалжым
обсуждатлышт
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кружковый паша удовлетворятлен кертын огыл. Про
пагандист - шамыч
эреак
вашталтыныт, а мучашыжлан кружокшат шаланен.
„ВКП(б) историй краткий
курс“ лёкмеке гына тудлан
Ончыл организаций
кугу полыш лийын. Эн первояк поена
глава-шамыКировский область
Пи- комсомолыш пуртымо.
чым лудын, вара келгынак жанский район „Комсомо
Комсомолец-шамыч кол
изучатлаш пижын. Тений лец“ колхоз пеленее ком хоз
пашаште
ончылно
мартыште изучатлен пыта- сомольский
организаций улыт. Гусева Мария, Семерен да кызыт первоисточ районышто ик ончыл ор- ев Петр да молат моло
ник почеш V II главам изу- ганизацийлан
еай
шотлалтеш. колхозник-шамычлан
чатла.
Организацийыште маееово- примерым ончыктат. КомМестный еоветлашке еай- умылтарымаш пашам еайын сомолец-шамычын инициалаш ямдылалтме
годеек шындыме. Садлан органи тивышт дене шукерте огыл
Митрусков йолташ агита- заций эреак кушкеш. Пы- пӱям пӱен, колым'колтышт.
А. Ештубаев.
торлан ышта. Поена ком тартыш жапыште 3 еҥым
сомольский
организацийлашке лектын, докладым
ышта, бееедым эртара.
Организацийлаште тудо
практический о полышымат
пуа. Теве Йошкар-Оласе
овощесовхоз пеленее ком
сомольский организацийыее комсомолец-шамыч га
зеты м лудын шоген огытыл, радио уке улмаш.
Оборонный кружок - ша
мычым
организоватлыме
огыл. Митрусков йолташын
тыршымыже дене кызыт
тиде организацийыште па
шам еаемдыме. Оборонный
кружок - шамычат пашам
еай ыштат.
Митрусков йолташ Наркомторг пеленее комсо
мольский организаций секретарьын заместительжылан ышта. Организацийыш
те трудовой дисциплина
еай, погынымаш-шамыч жапыштыже да моштен эртаралтыт. Чыла' комсомо
лец-шамыч „ВКП(б) историй
краткий курсым“ изучатлат.
ВЛ КСМ Йошкар-Олинский райкомын постоянный комиссийже-шамыч пашашке пижыныт.
Снимкыште: комиссийын председательже ден членже-шамыч .Комсомольская правда“ газеТиде шотышто Митрус- ,
ков йолташ комсомолын ] [• тым лудыт. Шола гыч пурлашке: Г . П. ^Захаров—агитаций ден пропаганда комиссий член,
А . С. Зайцев—агитаций ден пропаганда комиссий председатель, К. С . Егошин - военно-физактивный членже еемын |р
{ Е культурный комиссий член, А . И. Луковников—военно-физкультурный комиссий председатель да
ыштен, кугу полышымпуэн. ], В . И . Власова—райком еекретарьын внештатный^заместительже.
Фото М. Чурш уковын.
Ив. Лит.

Выставкыш кая
Сельский Сонет депутат
А. Тихонова йолташын вуйлатыме
Мари-Китненский
сельсовет пеленее
лудмо
пӧрт (Мари-Турекский ра
йон) колхозник - шамычын
йӧратыме верышт. Лудмо
пӧрт плакат, лозунг-шамыч
дене еай еӧраетаралтын.
Тыште эреак свежий газе
та ден журнал-шамыч
лийыт. Лудмо пӧрт пелен
чаплын оформитлыман пырдыж газета эреак лектын
Тихонова йолташ колхозник ден колхозница-шамычлан международный поло
жений нерген даСоветский
Союзысо и л ы ш нерген га
зета гыч лудын умылтара.
Тихонова йочташым па
шам еай ыштымыжлан В се 
союзный ял озанлык выетавкыш колташ ыштыме.
А. Сергеев.
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Учитель4* общество

би

Владимир Ильич Ленин довец - шамыч гимнастика
физический
упражнений- дене заниматленыт, ече дешамыч дене да поенак гим не коштыныт, футбол дене
настика дене заниматлаш модыныт.
пеш йӧратен. 1892 ийыште
Кечан кеҥеж кече-шамыч
Владимир Ильич шке аваж- спорт дене заниматлашлан
лан возен: кажне кечын пеш келшыше улыт. Вод
гимнастика дене пеш кугу ный етанцийыште, вӱдышкуанымаш ден да пайдалын тӧ шке кечетым кузе чапзаннматлем.
лын эртард-ш лиеш! Ин*
Спорт ден гимнастикым етрукторын вуйлатымыже
советский йоча - шамычат почеш еайын ияш, вышка
йӧратыде огыт керт.
гыч тӧрштылаш, греблялан
Кажне советский школь тунем шуаш лиеш.
ник, кажне пионер, летчик,
Культура ден
каныме
танкист, подводник, иссле парклаште, егадионлаште,
дователь лияш
тыршат. спортивный площадкылашП. В . Глебова
йолташ
Нуно
Папанин,
Чкалов, те легкий атлетика дене,
(.У ч итель“
общество) куГромов, Коккинаки, Стаха гимнастика дене заниматжытыш тӧрштымаште ӱдрамаш кокла гыч 4 метрат 58
нов, Валентина Гризодубо лаш, модыш-шамыч дене
сантиметрыш тӧрштеи. Тудо
ва гай лийнешт.
моааш лиеш.
у республиканский рекордым
А нуно, мемнан геройнаБаскетбол, волейбол, во
ыштеи.
шамыч,
чыланат
физкуль
енный
модыш-шамыч дене
Фото М . Чурш уковын.
тура да спорт дене зани- модаш, елортын чыла вид
матлат.
ше денат еоревнованийлаш
Михаил Михайлович Гро те участвоватлаш—пионер
.Учитель* добровольный мов самолет дене еайын ский лагерьлаште кунар
спортивный общество Все овладеватлымыжлан гына еылне. Шке капнам чарныде
союзный физкультурник ке огыл летчик лийын,—Ми да кӱлеш наре кечыште ка
чым кугу успех-шамыч де- хаил Михайловичын шӱм литлашат, йӱштылашат мон*
не вашлие. 1940 ий 1 ян жӧ пеҥгыде, кидше виян, даш огеш кӱл.
Кажне школьник, кажне
варь гыч 20 июль марте тудо кӱртньӧ волян, да тудобществын членже-шамыч лан ни скорость, ни кӱк- пионер „Б Г Т О “ („Будь го
538 еҥ гыч 780 еҥыш куш- шата, ни мӱндӱркӧ чоҥеш тов к труду и обороне“)
кын. Общество член-шамыч тымаш лӱдыш огыл. Чыла значокын чыла нормыжо
кокла гыч 1 еҥ спортын нине качество - шамычым денат овладеватлаш да знамастерже, 1 разряд 4 еҥ, тудо, спорт дене чарныде чокым налаш тыршышаш.
Пионер — коммунистиче
2 разряд 6 еҥ да 3 разряд заниматлен, ыштен шуктен
Героический еедовец-ша- ский обществын^ ончыклык
27 спортсмен шотлалтыт.
Поена районлаее
учи мыч шыде дрейфышт го- етроительже, Йошкар Артель-шамыч коклаште „Учи дымат физкультурым мон- мийын боецше — физиче
тель“ общество пашам еай ден огытыл: шке корабль ский виян, выносливый еҥ
ышта. Теве Горно-Марий ышт дене, ий ӱмбалне, ее- лийшаш. А. Тенальский.
ский районышто .Учитель“
о б щ е с т в о (председатель
Красильников йолташ) Г ГО
Колхозный молодежь
значоклан нормым едатлыфизкультурым йӧрата
маш планым 150 процентНовыйТорял.
(Телефон!же 27 член уло, нунын
лан темен. Юринский районыштат обществын предее- дене). „У ял“ колхозысо (Но- кокла гыч 4 ӱдыр. Тений
дательже Зауэр йолташ па во-Тор‘яльский сельсовет) 17 еҥ ГТО значоклан норорганиза мым едатленыт, нунын кокшам еай шынден. Средний физкультурный
школын 10 — 9 — 8 клае- ций колхозласе физкуль ла гыч 1 ӱдыр. Фязкульелаште тунемше-шамыч чы турный организаций-шамыч турник-шамыч кае еда колланат ГТО значоклан нор- кокла гыч районышто ик хоз, паша гыч толмекышт
ончыл организацийлан шот- футбол, волейбол, баскет
мым едатленыт.
тренироватлал.Учитель“ спортивный лалтеш. Колхозный моло бол дене
обществын членже-шамыч дежь кумыл нӧлтын физ тыт, епортын, моло видше
денат эреак заниматлат.
Д . П. Соколов, Р. Бабуш культура дене заниматла.
Ивенов.
Организацийыште чылакина, Н. П. Софронов, Г.
Максимова, В. Винокуров
да моло^ йолташ-шамычат
кеч могай еоревнованийышЙӧратыше ӰДыр-шамычлан
тат чапле результатым онКомбо-шамыч эртат вуй ӱмбач когоклеп,
чыктат.
Сылне мурым чевер шошылан пӧлеклен.
Ончыкыжым ме, пашам
Иканаште лупшалыт виян шулдырлаштым
эшеат утла еаемдашлан лиКумдыкеиг канде южым тазан шӱшкыктен.
йын, нине ееҥымаиынамыМый тендаи еаламлем, пеиг мӱндӱр унала,
чеш нигузеат шогалын огыКечылан ваштареш пилоткемым налам.
на керт, уло вийым пышКидым кӱшкӧ нӧлталын, мыят шулдыраҥын,
те н паша ышташ пижына.
Шукертсек шонымем калаеаш тӱҥалам:
Хмельков.
— Шулдыран йолтгие-влак\ Элнет йогын воктек,
Нур умбалне куралше мотор ӱдыр дек
НОРМЫМ
Шулдырешда
наҥгайза тыматле мутемым.
едятлышт
Ойлыза таҥемлан—мыйым вучыжо тек.
.Чевер ӱжара“ колхозыТе тудлан ойлыза: „Кушто вер шучката,
со (Сернурский район) допризывник-шамыч шушаш
Туигто тыйын таҥет эре ямде шога.
Тоштыжлак шарна тыйым каетен, походлаште,
призывым
куанен вучат.
Тоштыж деч шокшынрак, келгынрак йӧрата“.
Нуно чыланат ныл оборон
ный значокан лияш' шке
Шергакан родо-влак! Весела мурыдам
ончыланышт боевой задаЧон йӱлен, еаламлен кольпитам да кодам,
чым шынденыт. Кызыт тиӰиганен шулдырланда лӱдде чоҥешталза,
де задачым кече еда шукЛийже
еай, пиалан пет тора корныда.—
таш тыршат.
Теве допризывник С. Рос
Комбо-игамыч эртат йуд йӱмак мутланен.
ляков,
М. Пайбулатов,
Пуйто нуно ойлат ваштареш мыланем:
Абланов да молат
ГСО,
„ Тый ӱшане, бобц\! Ойыгшн еаламетым
П ВХО , ВС , ГТО значоклан
Шуктена таҥет дек йомдарде намиени.
нормым едатлышт.
Казаков Миклай.
И. Росляков.
1940 ий, май.

9
июльышто, пионерский
лагерьласе йоча техниче
ский етанцийлам обслуживатлашлан, тугак уэш организоват^ашлан,
респу
бликанский йоча техниче
ский станций организоватлыме передвижной
йоча
технический станций районлашке лектын.
Передвижной йоча тех
нический етанцийыште авиомодельный
лабораторий,
радио - лабораторий, еамырык натуралист - шамычын
лабораторий, фото-кино,-су
мочный лабораторий-шамычым организоватлыме. Чыла лабораторий - шамычат
Кужытыш тӧрштымаште у
Йошкар - Оласе еамырык
республиканский
рекордым
ыштыше (б метрат 40 санти
техник актив дене обелуметр)
Йошкар-Оласе .Д и 
живатлалтыт.
намо“
обществын членже
Йоча технический стан
М . И. Ш итухин йолташ.
ций
Ново-Тор‘яльский, Ор
Фото М. Чуршуковын.
шанский,
Пектубаевский,
Сернурский,
КосолаповМый епортым екий, Мари-Турекский,
Куженерский, Ронгинский райӧратем
йонлаште лиеш.
Спорт дене мый изем го
Тудо, районлаее пионер
дымак заниматлаш тӱҥа ский лагерьлаште йоча тех
лынам,
Мӧҥгешем
изи
нический творчествым эше
спортивный
городокымат кумдан шараш манын, шке
ыштенам ыле.
ончыланже задачым шын1931 ийыште первый га- ден.
на районныйспартакиадышКино-с‘емочный
группа
те участвоватленам да кум пиалан
йоча-шамычын лакумышо верым налынам. герьыште кумыл нӧлтын
Тидын деч вара спорт деканымыштым кино-журналне утларак заниматлаш тӱ- лан ениматлаш тӱҥалеш.
ҥальым.
С. Иванов,
Карачуринсквй
шпало-

й

СП О РТ Д Е Н Е ЗА Н И Ш А ТЛ Ы ЗА

Передвижной йоча
технический станций

заводышто пашам ыштымем годым заводеш физ
культурный кружокым оргавизоватлышым.
Тушко
молодежь куанен возалте.
Тидекеҥежым 15 I ступень
ГТО значкистым ямдылышым.
Вашке
Йошкар-Олашке
областной еаартакиадышке
логальым. 100 метрыш куржмаште,
ядром кудалтымаште первый верым нальым да кутышыш тӧрштымаштеу рекордым уетано*
витлышым. Результатем 5
метрат 96 сантиметр ыле.
Пашазе-Кресаньык Йошкар Армий радамышке призыватлатмекемат,
Н КВД
войска - шамычын, РККА
ден Флогын Всесоюзный
еоревнованийыштыштда тулеч моло вереат участвоватленам.
Кодшо
ийын Чебоксар
олаште лийше 9 националь
ный республик - шамычын
еоревнованийыштышт
100
метрыш куржмаште у рес
публиканский
рекордым
(11,5 секунд) усгановитлышым. Тений шошым мый
эреак да.виян тренироватлаш тӱҥальым. Шуко гана
шке рекордемым повгоритленам. 29 июльышто эртыше отборочный еоревнованийыште кум первый верым нальым да кужытыш
тӧрштымаште у республи
канский рекордым уетановитлышым (6 метрат 40 сан
тиметр).
Шушаш 9 национальный
республика-шамычын
еоревнованийыштышт пеледше Марийский реепубликын чапшым еайын аралаш
тӱҥалам.
М. Шитухин,

Республиканский йоча техниче
ский етанцийын директоржо.

У тунемме ийлаи
ямде улыт
Руя- Солинский средний
школа (Ронгинский район)
у тунемме ийлан ямдылалташ апрель тылзыштак тӱҥалын. Кызыт школа чылаже 350 кубометр пум ямдылен, 100 кубометржым
пӱчкеден шелышт оптымо.
Чыла клаееым штукатуритлыме,
комака - шамычым
ошемдыме да иктым угыч
оптымо. Тений угыч 20
партым
ыштыктыме, молыштым ремонтироватлыме.
Ученик-шамычлан
кни
гам, тетрадьым,
ручкам,
пером да карандашым еитышын ямдылыме. Школь
ный библиотекышке ешарен 50 теҥгеаш художе
ственный литературым налме.
И. Щербаков.
*

*

*

Кеҥеж каникулым весе
лая, куанен эртарыше йочашамычым кажне
школат
ямдылалтын вашлийман. Тиде пашам Моркинский районысо
Шиныпедурский
начальный школа шукташак тырша. Кызыт тыште
4 классный доскам, 2 шкафым, 14 партым, окна-шамычым еайын ремонтироватлыме. Школьный библиотекыш 114 экземпляр
художественный литературым ешарен налме.
Тыгак Семи-Солинский на
чальный школат у тунемме
ийлан еайын ямдылалтын.
Телылан олташ пум еитышын шупшыктымо. Клас
сный доскам, парта ден
шкаф - шамычым
чаплын
чиялтыме. Школыш кошташ шушо ийготан йоча„Динамо“ обществын оборонно
спортивный отделжын началь- шамычым учетыш налме.
никше.
Сергеев.
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У шурным погаш ямде
огытыл

Пырдыж газетым кугун аклат

Рейд кугу

би

1940 ий.

бл
и

„У илыш“ колхоз (Параньгинский район) у шурным погаш ямдылалтмаште
пашам начар ыштен.
Колхозышто 2 жнейка
уло, нуным сайын ремонтироватлыме огыл. Чылаже
150 мешак кӱлеш гын, улыжат 50 мешак велэ уло. Амбарыште але мартеат дезинфекцийым ыштыме огыл,
сушилка леведыш деч пое
на шинча.
Тыгак „У корно“ колхозат начар ямдылалтеш. Кок
сушилка гыч иктыжымат
ремодтироватлыме
огыл,
тыгак агун леваш тич куштра темын.
Колхозын шке грузовикше уло, но тудым але мартеат ремонтироватлен огытыл. Шефер С. Лобанов
йолташ кажне кечын прав
лений деч машинам ремонтироватлашлан океам йодеш гынат, колхоз предсе
датель П. Малинин йолташ
океа верген огешат шоналте.
/
Нине ситыдымаш-шамы
чым чыла шотыш налын,
кӱчык жапыште шурным
поген налаш чыла шот де
нат тӱрые ямдылалт Шу
ман.
С. Рельцев.

и

Йыр волгыдо, тымыКу кечан кечывалым
Латвизымше июньышто границым вончен,
Йошкар Армий пурыш литовский мландыш
Великий дружбым знамьыла нӧлтен,
Шоссе корно дене колонна шуйналтын,
Села гыч олашке эрта кӱртньӧ строй.
Эн ончылно танкым вӱда пешак талын
Советский отважный ӱшанле герой.
Вот южышто мурым мотор шергылтарыш,
Звено, эскадрилий эртат почела.
Эртат ял ӱмбачын, эртат нур ӱмбачын,
Йыр канде каваште орел тӱшкала.
Литовский столицыш Йошкар Армий пурыш,
Кугу куанымаш ден лӱшка Каунас.
Оркестр рашкалтыш пеш куштылго мурым,
„ Ур-ра\и кычкырмаш йӱк шарла йырымваш.
Пашазе, служащий чылан чумыргеныт,
Чурийыште кажнын куан пеледеш.
Йошкар Армийым нуно шукерте вученыт,
Садлан таче шӱм-кыл у семын модеш.
Мотор Каунасын чыла уремла гыч
Пеледыш аршашым нумалын кондат.
Йошкар боец-шамычлан калык кокла гыч
Кугу пагалмаш ден букетым кышкат.
Литовский граница эше пеҥгыдеме,
Ок вончо шпион нигушеч, нигунам.
Ш ога ынде тыште ӱшанле айдеме,
Отпорым пуаш кертеш кеч кунам.
Литовский правительство эше чот дружнын
Советский Союз ден илаш тӱҥалеш.
М е ончыкшо утыр шкенан тиде дружбым
Эше саемден толына иквереш.

Чапле кормым ямдылат

*
Сернурский район Боль
*
*
ше-Ключевский сельсовет
Звеннговскнй район Кож „У пасу“ колхоз пеленее
комсомольский
организа ла-Солинский сельсоветысепромколхозын
ций
животноводствылан „Ташнур“
пеҥгыде
еитышын пеҥгыде кормо членже-шамыч
вой базым ыштыме верген кормовой базын кӱлешлыкВКП(б) Обком ден Марий шым умлен налын, вольыкский АССР Совнаркомын лан чапле кормым ямдыКолхозышто кызыт
пунчалыштым шуктышаш лат,
верч виян кучедалеш. Ком 50 тонн силосым оптымо
сомолец-шамычын инициа- да 2,5 тонн веточный кортивышт дене план почеш мым ям/хыленыт.
13 тонн силосым тӱрые опА. Цыпарев.
тымо, 35 центнер веточный
кормым погымо. Шудым
жапыште солен налме да
Сернурский
районыео
каваныш оптымо,
колхоз-шамыч воТыгак Лопинский сель шуко
совет „У вий“ колхоз пе- льыклан кормым ямдылыленее комсомольский ор- маште пашам начар огыл
ганизацийын
членже-ша* ыштат. Теве „У вий“ колмычаг кормовой база верч хозышто 9 центнер веточ
кучедалмаште шке инициа- ный кормым ямдылыме да
тивыштым ончыктеныт. Ну- эшеат ямдылат. Тиде лано план почеш 18 тонн шаште комсомолка М Алек
силосым оптеныт, 15 цент сандрова ден А. Мельников
нер веточный кормым по- ва йолташ-шамыч эн актив
геныт. Моло комсомоль ный полшат.
ский организаций-шамыч*
М. Тымбаршев.
ланат животноводствым еи*
*
*
тышын корма дене обеепечитлаш тыршыман.
„У корно“ колхоз (Ор
М. Яныш.
шанский район) вольыклан
чапле кормым ямдылашлан
кугу вниманийым ойырен„У
корно*
колхозат
(Параньгинский район) шу- Кызыт колхоз 10 тонн сило
керте огыл 20 тонн сило сым оптен. Силосым кызытат оптат.
сым оптен.

ек
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В. Рожкин.

Колхозник-шамычым
еайын обслуживатлышт
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Молотов лӱмеш колхо- Тудо шке пашашкыже ха
полышым пуэн
С. Рельцев.
М. Щербаков.
зышто (Моркинский район, латно отвоситлее, имне-шаЩалинский сельсовет) „Па мыч лавран виташте шогеРонга. (Телефон дене). Расу ударник“ пырдыж газе ныт.
йонышто шурно погаш ямИк етенкор Сермолаевын дылалтмашым
та ынде ятыр ий годеек
тергымаш
оеал пашажым ужын, пыр- рейдыште чыла комсомоль
лектеш.
Пырдыж газетын редак- дыж газе^ыш возен. Тылеч ский организаций - шамыч
торжо Н. Данилов йолташ вара тудо шке титакшым участвоватлевыт. ВЛКСМ
„Ташнур" промколхозыш- дене ыштен. Туло чӱчкыгазета лукмаш пашам мош- умлен налын да пашажым райком рейдышке 36 еҥым то (Звениговский
район) дын пырдыж газетым лук| ойырен ыле.
тен организоватлен. Тений тӧрлатен.
шудо еолымаш годым кол теш.
Тыгай
пример - шамыч | Рейд годым поена бригада- хозник-шамычым еайын об6 тылзе жапыште чылаже
Кожла Солинский сельпо
10 номер лектын. Газетыш „Пасу ударник“ пырдыж' шамыч колхозлаште ситы елуживатлышт. Олыкышто олыкышко лектын, колхоз
практикыштыже; дымаш-шамычым
эреак возен шогышо 17 газетын
тӱжвак газетым йӱкын лудмашым, ник - шамычлан ӱжалымаетенкор уло. Данилов ну- ятыр лиеденыт. Тудо кол луктыч. Чкаринский еель- тӱшкан патефон колышт- шым организоватлен.
нын дене чӱчкыдынак бе- хоз илыш гыч еайжымат,' еоветыее „Ваеред“ колхоз * маш
организоватлалтын.
Шудо солышо-шамычлан
еедым эртара, мо нерген удажымаг эреак раш он-| шурно погаш начар ямды- Колхозын
культурникше общий етоловойымат оргавозышашым умылтара. Сад- чыктен шога. Садланак вет | лалгын. Машина-шамыч ре- А. С. Некрасов йолташ ти- низоватлыме ыле.
лан пырдыж газета колхоз Молотов лӱмеш колхозын монтироватлыме
огытыл де пашам уло кумылжо
Цыпарев.
кол хозник-шамы
нашаште
еитыдымашым членже-шамыч „Пасу удар-1 улмаш,
ник“ пырдыж газегым пеш чым поена участкылашке
тӧрлаташ чот полша.
Теве колхозник Н. Сер- чот йоратат, тудым кугун пеҥгыдемден огытыл. Бри- Искусственный орошенийым ыштат
А. Сергеев.
молаев конюхлан ыштен. аклат.
„Ильич“ колхоз Пестра электростанцийым ышташ
гадын полшымыж дене кол
хоз шурно погашлан кызыт эҥереш кок пӱям пӱялыш. палемдышт. ЭлектродвигаУ П О Р Т Ы М Ы Ш Т Я Т тӱрые ямдылалт шуын. Тыгак Маната эҥерешат тельым налашлан колхоз
Рейд годым бригада-ша- пӱям пӱен шуктымо да МАССР Наркомземыш заПараньгинский районыео
мыч колхозлаште пырдыж тушко колым колтымо. Кы- явкым пуэн.
„У корно“ колхозын членяельы м
Л О ЧЫ Т'
газетым луктыныт, погыны- зыт тиде пӱяште вӱд вакТыгак тиде колхоз вӱже-шамыч Ф. И. Иванов,
машым
эртарен, чыла еиты- шым тӧрлатат. Ик-кок кече дым
искусственный оро^
„Правда“
колхозышто Г. А. Алексеев, М. Ф. Фе
(Моркинский район) ондак доров йолташ-шамыч кы- дымаш - шамычым вашке гыч вакш йоҥышташ тӱҥа- шенийлан кучылташ тӱҥатӧрлаташлан
конкретный леш.
леш, тудлан 4 наеоеым налйоча яеле укелан кӧра шу зыт у пӧртыштӧ илат.
мероприятий-шамычым
па„У пасу“ колхозын член- ме да 4 километрлан еитыко ӰДрамаш-шамыч пашаш
лемденыт. С. Бороухин.
Рельцев.
же-швмычат пӱям пӱялышт ше труба уло.
ке лектын кертын огытыл
да тушко тӱрлӧ колым колТений тыште йоча яе
В. Шибаков.
тышт. Пуялка эҥереш изи
льым почыч. Ясльын пӧрт
шым еайын еылнештарыме,
шуко
модыш - шамычым
Водсемын Вырже чапле
Иӧратен лудыт
налме.
пушенте кушкеш
"“"Башкирский АССР КалЯсльыште чылаже 70 на„Дружба“
ден „Правда*“тасинский район ^Сеятель“
ре йоча улыт. Кызыт кол
колхозышто
колхозник де»
колхоз
пеленее
комсомоль
хозница-шамыч йочаштым
колхозница-шамыч
(Кужеский
организацийысе
ком
яелеш коден, чыланат кол
сомолец-шамыч Марийский нерекий район)таловец-шахоз пашашке куавен кошреспубликыште лектын шо- мычын водоемым ыштыме
тыт.
А. Отлмчиев.
обращенийыштым
гышо „Марий Коммун“ ден нерген
„Рвезе Коммунист“ газетым илыщыш пуртат. Кызыт ну22 экземплярым налын, йӧ- но водоемым ыштен шук*
Звениговский район „Ар
тен, йырже чапле пушеҥратен лудыт.
к а “ промколхозышто у шургым шынденыт.
Нуно
„Пиалан
илыш“
ли
яым погымо жаплан яельым
Г. Дмитриев.
тературнохудожественный
ночыч.
Марпединститутын
комсомолец-учитель-заочннкше-шамыч
алыланахымат
чарныде
луЯсльыште кызыт 36 йо- партий историй дене государсгеенный экзаменлан ямдылалтыт.
Шола I ыч пурлашкг: А. А . Иванова, Л . А . Рябова да В . Н .
Отв. [редакторын I замеетидыт.
ча уло.

Колхозлаште

Н. Алексеев.

Фурзикова йолташ-шамыч (2 литературный учительский фа
культе т).
Фото М . Чуршуковын»

[.К.*Иж. Б о л д и н С тельж е—В. М.
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