туньасэ продэтар-влак, иктыш ушныза!

Марий кундэмысэ ВКП (б)
комитэтын, кундэмысэ Исполком дэнэ кундэмысэ
пропсовэтын арньаш йыл
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3-шо зойои шорыиз пошо вийнзн огыл

ИЭ ТЫНЫСЫН ИЛЫНЭНА

Торйая, Оршаикэ, Йошкар-Ола, Шэриур каитоиышто путырак эркын кайо
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ЗаЯои шорымэ пашои ылыжпраш кУлэш
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Китайын Фивлӓвдийыш кайшэ Нанкин Бравитэльствэ пэнгыдын
Зайом шарымэ паша пэш эрМоло кантонлаштат пашам тӱ* умылтарымаш (мӧҥгыштыжф) укэ.
посолжо Чжан-Шао Йан Пэйпин шога, вашталтышым вучыман
Сорэвновэвьэ шотат зайом шаолаш пурэн.
сгыл, манын каласэн. Тидэ прэд- кын кайа. Чылажэ—541.450 тэҥ- ҥалмэ вэлэ, еайом эркын шарла.
Колэктивный подпискэ
дэнэ рымэ пашаш пурэн шуын огыл.
Тудо: Совэт Ушэм дэн Китай ставичыл чыла китайын титак- гэаш зайом гына шарымэ. Проткоклаштэ кэлшымэ нэргэн каҥа- шымат Совэт Ушам ӱмбак гына еэнт шот дэнэ гын,. тидэ—41 шарымым иктыш шотлаш гын,
Комсомол зайом шарымэ пашашпротсэнт вэлэ лийэш- Альэ 59 тыгэ калаеаш лийэш: 100 прот- тэ мом шта гын, кузэ полша
шымаш Бэрлин олаштэ шталтэш— йӧраш тырша.
еэнтыш альэ ик кантонат шуын гын, тидэ нэргэн ик увэрат укэ.
мавын каласэн. Тугэ гынат Ки
Ссвэт Ушэмын политикшэ пэ- протсэнтым шараш кӱлэш.
Колэктиввый подпискэ—манмэ огыл.
тай кӱртвьӧ корно вуйлатышы- шак раш: мэ Китай дэн крэдаЛач Кугу-кузнэч йалыеэ (ТоТорйал кантон—эн шэҥгэлнэ рйал кантон) комсомол влак «тӱлан Совэт йэҥым шогалташ кон- лаш она шоно, эрэак нэлшаш дэнэ (пропсойуз члэн коклаштэ)
зайом шагал шарымэ, 83 прот- шӱдырна—16 протсэнтым вэлэ рэд налмэ океа дэнэ зайомым напэрэнсэ мартэ ок кэлшэ. Адак гыва тыршэна.
шарэн. Шэрнур дэнэ Йошкар Ола лын улына»—маныи, увэртарышт*
Нанкин дэн Мукдэн правитэльМоло кугужаныш ончылно Ки еэнт гына.
Йошкар Олаштат— 98 протсэн- кантонат, Торйал к-н дэч ончыко Моло йачэйкэ дэч ик увэрат укэ.
ствэ коклаштэ кэлшыдымаш йӧр- тай правитэльствэ шкэнжын титакшым, шылташ, чыла лаврам тым вэлэ шуктымо. 161.985 тэҥ- кайэн огыт ул— 20 % -ыш вэлэ
шэш укэ,—маныв каласэн.
Обисполкомын С9ССИЙЖЭ— «кажнв
Нанкин правитэльствын моло Совэт Ушэм ӱмбак кышкаш тыр- гэашым шарымэ. 2 протсэнтым шуктэныт. Оршанкэ—19%, М.еуртышто
ик облигатсэ лийжэ»—
Турэк— 2 7 % , Звэнигово, Чыкма,
Кэлшыдымаш лиймыланат еитарашак кӱлэш.
кугужаныш кокла пашам ончышо ша.
манын,
пунчалмыжэ
илышыш
Колэктивный подпискэ
дэнэ Морко— 32%, Йурин— 67 % -ыш
миннстэрствын прэдставкчылжэ; Совэт Ушэмымак титакла.
эркын
пурэн
шога.
Адак вэс сэмынат увэртарат^ зайом шарымэ паша Йурии, Мор- вэлэ шуктэныт.
Совэт Ушэм дэнэ кэлшэн шуктыАдак манына: тидэ пунчалым
мак улмаш.
Пырльа лукшаш ик арньа жап эртымэк Бэрлин ко, Ш эрнур кантонлаштэ еай кайЙурин кантон— энончылно гыдэкларатсыш тӧрлатымашым пур- олаштэ Совэт Ушэм дэн кэлшымэ ыш, 100 % -ыш шуктэныт, йужы- нат, крэеаньык коклаштэ эайомым илышыш пургашак кӱлэш. Эд
жо—вончэныт (Йурин— 108%).
нэргэн каҥашымаш тӱҥалэш.
таш кэлшымэ улмаш.
ик кумырашымат шарэн огыл. индустриаҥдымэ пашалан полшэн
Йошкар-Ола к-н эн шэнтэлнэ Ик манаш, эайом шарымэ паша шогыдэ, йал озанлыкнам нӧлтал
Тыгэ тӱрлӧ шойакым шаркаТугэ гынат Россий (СовэтУшэм)
она кэрт.
протсэнтым вэлэ эркын кайа.
Китайыштэ кугу вашталтышым лэн Китай правитэльствэ шкэ шӱдырна—42
вуча. Савдэнак Йӧным кычалын ӱмбачшэ титакым кудалташ, адак КОЛЭЕТИВВЫЙ подпискэ дэнэ шукКрэсавьык коклаштэ умылтарыКавтонысо комис-влак пашашСовэт Ушэм альэ мартэ Китай Мукдэн правитэльствым шыплан- тэн. Торйал к-нат пэш шукак он- тым эркынрак штат. Кантком- мэ пашам талыракын колтыман.
чыко кайэн огыд—48% -ыш шук- влакат комис пашам эекэрэн огыт Комис-влак пашаштым ылыжтадэн кэлшаш ок тыршэ. Варажэ— дараш тырша.
тэн.
рышт. Комсомол-влак тарванышт.
шого ала мо.
Чыкма — (51%),
М.-Турэк—
Йаллаштэ—умылтарымэ паша Йал еовэт-влакат малэн ынышт
(65%), Оршанкэ—(73%), Звэни- еай кайа—манаш ок лий. Йал кий. Рӱж тарванэн-зайомым ша
Еишэгород крайыштэ
гово—(76% ) кантонлаштат ко- погынымаштэ гына умылтарат
ра ш нижна, моло губэрныеэ еэ— Муром олаштэ. Выксун еаво- 1аралымэ фондыш 25 тэҥгэ гыч лэктив подпискэ еай кайа манаш
Кажнэ крэсаньыклан
поена! мынак 100 протсэнтым вончэна.
дысо пашачэ-влак еэнтӓбрынв-шэ Ц рны т. Нижэгород крайыеэ моло ок лий.
Крэсавьык коклаштэ гын, зайкэчын (канымэ кэчэ) Совэт Ушэм пэдтэкнмкумласэ туныктышо-влаомым пэш шагал шарымэ, чыла
аралымэ фондыш океам пуаш ма- кымат тынарак пуаш ӱжшт.
— Арзамас ола. Суд дэнэ про жэ—9.645 тэҥгэашым вэлэ.
нын пашам штэныт. Сатум моло
Йурин, Звэнигово, Шэрнур, Оркэчыла дэч утларак штэн лукты- куратур пашачэ-влак кэчаш пашакрэсаньык
дарым «Красный Йурист» эроплан шанкэ кантонышто
ныт.
Пашам додор вийаҥдымаи
—Ижэвск ола: Одо кундэмысэ шташ пуэныт. Тыгак шташ Муром коклаштэ зайом шараш кӱлэшышэмэр-влак Китай бандит-влакын дэнэ Нижэгород округласэ проку жым мондэныт мо. Альэ маркэ
Сэнтьабрын Ю-жо мартэ Ни-1 Марий кундзмыштэ— 365 тӱжэм
осалланымышт ваштарэш, Дальний ратур дэн суд пашачэ-влакым ик тэҥгэашымат ала шарэн огыт жэгород край мучко 3-шо зайомым тэҥгэаш (28 протсэнт) ужалымэ.
Восток Йошкар армийыш пураш ӱжыт.
ул-,
Крэсаньык коклаштэ гын—2 тӱЙошкар-Ола кантоныштат альэ 19 млион тэҥгэаш утла (71 прот- жэм тэҥгэаш гына ужалымэ.
— Богородск ола. Туныктышойодмашым пуат. Пытартыш кок
еэнт
утла)
ужалымэ.
арньаштэ 500 утла йодмаш пурэя. влак 3-шо зайомым тылзат пэлаш 1.240 тэҥгэашым вэлэ шарымэ,
Чуваш рэспублик—745
тӱжэм
Эн ончылно Нижний ола шога.
Армийыш
кайаш
йодшо*влак пашадар дэнэ налыт, чыланат Осо- М.-Турэк кантонышто— 5.535 тэҥ- Планым утыж дэн шуктымо. Крэ- тэҥгэаш (78 протсэнт) ужалымэ.
Ижэвскыштэ пашача полкым шташ авиаким члэныш пурат. Сар па- гэашым шарымэ гынат, альэ пэш еаньык коклаштэ 392 тӱжэм тэҥ- Крэсмньык коклаштэ 12 тӱжэм
шалан тунэмаш тӱҥалыт. Тыгак шагал.
йодыт.
тэҥгэаш шарымэ.
гэаш ужалымэ.
— Вӓтиэ. «Друзэй радио» лӱ- шташ Нижний олаеэ туныктышоНижэгород край мучко 3-шо
Муром онругышЮ 3.125.000 тэҥман ушэмын Вӓткэ округысо ео- влакым ӱжыт.
гэаш (100 протсэнтлийшкэ) ужа- еайомым крэеаньык коклаштэ план
— Павлов (Ока вӱд воктэн). Мэвэтшэ Дальний Восток армийлзн
лымэ. КрэсаньыБ коклаштэ 122 шот гыч 6 протеэнтшым гына
колташ кум кугу вийан океам по- талиет пашачэ-влак «Приокский
— Томск олаштэ (Сибир) дэ- тӱжэм тэҥгэашым гына ужалымэ. шарэн шуктымо.
рабочий» эроплан шташ тылеаш еатичный манмэ висам штымэ
гаш тӱҥалыныт.
Вӓткэ округышто 2.280.000 тэҥ— Вэтлуга ола. Вэтлуго райо- пашадар гыч 1 протсэнтым тӱлат. завод почылтын. Талук йэда ти- гэаш (78 протсэнт нарэ) ужалымэ.
Зайомым иалыт
ныео туныктишо-влак индустиа- Тугак шташ Павловысо елужышо дэ завод 500 висам штан луктэш. Пашачэ дэн елужышо коклаштэ
ливатеэ фондыш вич ий жап муч- | дэн кустар-влакым ӱжыт.
Йошкар-ола
П шо етупэнь
— Сэнтьабрын 16 жо Нижэго- 135 протсэнт, крэеаньык коклашко 1 протсэнт пашадарым тӱлэн I — Дзэржинск. «Красный свя род йарминка пэтырнэн. Оборот- тэ 50 тӱжэм тэҥгэаш ужаладтын. школышто тунэммшэ шамыч 50
шогаш пунчалыныт. Тыгак шташ зист» эроплан шташ пошто паша- шо 200 млион тэҥгэ лийын. ЙарМоло округ-влак чот почэш ко* ыр. океам погэн зайомым налыт.
Шарйа округысо чыла туныкты- , чэ-влак тылзаш пашадар гыч 2 минкам ончаш Пинлӓнтий посол, дыныт.
Тихомиров.
| протсэнтым пуат. Балахна, Бого- моло кугужанласэ журвалЕСтшо-влакым ӱжыт.
Нижний округышто 2.685 ООО
65 тэҥгзашым
— Починки ола. Починкысэ пэд ■родск, Павлов, Городэс, Сэмонов, влак мойн мийэныт.
тэҥ. (63 протсэнт), тидэ шот гыч
тэкинкумышто туныктышо Вави- Лысков районлаеэ пошто пашачыОрша кантон, Тошто Крэшын
— Лэвинградыпга тӱрлӧ еитеэ крэсаньыклан 128 тӱжэмтэҥгэаш,
лэнков дэнэ Астафьэв СовэтУшэм 1мат ӱжыт.
штышэ кугу паврик штэн шук- куетар, торговой-влаклан 256 тӱ- комсомол йачэйкэ 3 еайомым 65
тымо. Чылажэ 8.500 тӱжэм тэҥгэ жэм тэҥгэаш ужалымэ.
тэҥгэашым
налаш
пунчалын.
Шарйа онругышто —чылажэ 556 Кажнэ комсомолэслан 5 тэҥгэ гыч
кучылтмо.
Совзт Ушэмым аралаш йамдз улыт
— Майкоп округышто (Кавказ) тӱжэм тэҥ. (55 протсэнт) ужалынэпт иэш вийан лэкташ тӱҥалын. мэ. Пашачэ дэн елужышо кок- логалэш.
Тид дэч поена комсомол йачэйСутка йэда 1.000 тон утла лэк- лаштэ 127 протсэнт, крэеаньык
коклаштэ 28 тӱжэм тэҥгэаш ужа- кэ йалла йыда зайом налмэ нэртэш.
— Суас рэспубликыштэ шӧр лымэ.
гэн, тудын пайдалыкшэ нэргэн
Арзамас округышто— 1.137.000 ӱмылтарэн коштын. Районышто
дэнэ пакча еату йамдылышэ кугу
фэрмэ шталтэш. Фэрмыштэ 500 тэҥгэаш, (53 протсэнт) тидэ шот
гыч крэеаньык коклаштэ 88 тӱ- зайом шарымэ паша альэ тӱҥалвуй ушкал лийэш.
тыш вэлэ.
— Тимирӓзэв йал озанлык жэм тэҥгэаш ужалымэ.
Йакм? й.
Одо кундэмыштэ 1.460.000 тэҥакадэмийштэ тунэмшэ етудэнтгэаш
(52
протсэнт),
тидэ
шот
гыч
влак тэвий РСФСР мучко ЗО Вол
Паланур йал (Йошкар Ола к-н)
105 тӱжэм тэҥгэаш ужалымэ.
ковым почыныт.
марий влак 125 тэҥ. еайомым
Котэльнич округышто 580 тӱжэм налаш подпискым штышт.
— Ловдсн олаштэ (Англий)
эроплан дэнэ ик шагат жапыштэ тэҥгэаш (39 протсэнт) ужалымэ.
Андр.
571
киломэтрым
чоҥэштэныт. Тидэ шот гыч крэеавьык коклащЙошкар еалтак Горэлов 3-шо
Тыгэ пиеын каймаш альэ мартэ тэ 14 тӱжэм тэҥгэаш шарымэ.
Нолинек округышто 398 тӱжэм индустриалиеатсэ еайомым 120
лийын огыл.
— Лэнинград ола лийшнэ 10 тэҥгэаш (31 протсэнт нарэ) ужа- тэҥгэашым нэлэш. Тидын почэш
тӱжэм гэктар мландэш кугу кол лымэ. Тидэ шот гыч крэеаньык чыла Аеаново район (Йошкар-Ола
кое штымэ. Колкоеыш мэлиораюэ коклаштэ 16 тӱжэм тэҥгэаш ужа- к-н) ончыл йэҥ шамычым еайом
Тока Кубавьыштэ пробный мобилизатсым штэныт, еай эртэн.
налаш ӱжэш.
паша штышэ 13 ушэм пурэн. лалтын.
С ӱ р э т ы ш т е : имвьым ончат.
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Китайсэ бондит-влаклан ваш мут
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ТӰРЛӦ УВЭР

Зойои шорыипштз йол почэш кодын
Альэ мартэ 6 протсэнт гыно шуктымо
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Партий, илыш
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БӰРОКРЯТ ВЛАКЫН СДМОКРИТИК Ш ДЗНЗ ПОИЬЫЖЫНА
Пашачэ, иорло, тарызэ, ик марда влак газэт коч титак ваштарэш крэдалыт

Эрыктымэк партйачэйкын
чапшэ н ӧ л т а л а л т ш э
=-$«=

Йалысэ партначэйкым эрыкташ туҥалыт

БӰРОХРДТ ВЛАК НУНЫЙ ойыштын огыт колышт, ГАЗЭТШЫНЛТ ОГЫТ ЛУД
Тыгай бӱрократ койышым еэҥашак, пытарашак кӱлэш

Йолкор еэрмаш почэш
рушло ок умыло гын, пачаш-пачаш
тэргымаш пашалан бю
умылтарыман»
Тыгай шонымаш—Обздравын удо
рократизм койыш чаКомунист партий волокит дэн ватэ адак йодэш. Адак рушла
ракым шында
бӱрократ ваштарэш крэдал шогаш умылтарат.

нуно вэрлаштэ крэсаньыЕ (йорло,
тарзэ) погынымашым эртарат. Ончыч йамдылмэ пашам ышташлан
«Йошкар Кэчэ» дэн «Мардерев- кӱлэш-манын корным ончыктэн
Мучашыяэ кунам лийэш гын,
кантоныео коммунист кучэмлан
ня» газэтын тэргышэ бӱрожо кун- шога. Тугэ гынат, учрэшдэньэ вуй- марий ватэ кунам умыла гын,
шӱдымӧ.
дэмыеэ учрэждэньылам гаээт па латышэ шамыч бӱрократизм ваш- тидым Обздрав пала гын вэлэ.
ша шотышто вэе пачаш тэргаш тарэш крэдал шогымо олмэш, шкэМэмнан шонымаштэ-аптэкыштэ
тӱҥалын. Учрэждэньэ шамычын ак бӱрократизмым штылыт.
марий елужышым утларак кучаш
Олаеэ йачэйкылаштэ партий пэгынымашыш миймач. Эрыкты- йалкорын гавэтыш возымыштым
Мэмнан «Какшан» лӱман йалкор- тӱҥалын вэлэ, пашам тӧрлаташ
эрыктымаш пытэн шуэш. П ар маш пашам вашкэн штыманогыл. тэргымэ пашаштэ кузэ илышыш на рэдаксийыш тыгай возымашым лийэш. Обздрав тидэ нэргэн ик
тий эрыкташ шэмэр ЕалыЕ талын Йачэйкэ пашаштэ могай кӱчӱк пурэн шогымыяым рэдакеий раш колтыш:
йӱкымат ыш пу «ик марий вэлэ,
полшэн манаш лийэш. Й уягунам уло, комунисг-влакыи могаӓ ти- палэн калаеынэжэ.
Марий шамыч эмлымэ вэрыш шуын ок кэрт» манын, калаеыщат
Кодкозсойузышто. Газэтым кок
погынымаштэ Еалык шагаллан такышт уло, эрыктымэ годым чытолыт. Доктыр кок-кум рэтеэп- паша пытыш.
эрыктымашым вэе кэчэ маргэат ла тӱягвак лукташ кӱлэш. Пар- тӱрлыжымат налытдэргымэ пашам
тым пуэн колта. Аптэкыштэ
Обздрав марий гыч фармацэвкодалтын. Комсомол партий эрык- тийэтс-влакым эрыктэн луьташ газэт гычат, картычкэ дэн колтыкуээ эмлашыжэ, можым йӱаш, тым (эм йамдылышым, эм пуэдытымэ дэчын ӧрдыштӧ
шогэн. вэлэ тыршыман огыл, партий- мымат, илышыш пуртэнак шогат.
можым шӱраш огыт калаеэ. Как- шым) йамдылаш шона, тунэмаш
Йужо йачэйкыштэ еамокритикым этеын могай титакшэ уло тудым Кӱлэш еэмын рэдавсийлан увэршан-еола йал (Йошкар - Ола) колтэн мо, тидэ нэргэн ик йӱкат
пызыраш толашат. Озанлык пол пытараш эрыктымэ комислан еай тармашышт уЕЭ.
Йаван Матрукын логаржэ кор- укэ.
Обкомолышто. Кӱшнӧ ОНЧЫЕТЫМО
ка (обмэсткоз) вэлэныеэ партий ойым пуэн кодыман.
штэн. Эмлымэ вэрыш толынат
Йӧра-кызыт эм йамдылышэ масэмыараЕаЕ.
Тэргымэ
пашам
Кантйачэйкыштэ Курыловым пэш чот
тудлан логар мушкашыжэ ноЭрыктымэ годым, йалыеэ йачэйрий
гыч укэ. Руш влак пашам
комолышо
колтылын
вэлэ
илат.
тэргыныт. Тудо тэргышэ-влакым кэ партий пунчалым кузэ илырошокым пуэныт. Майук мӧҥпызыраш толашэн ваштарэш шо- шыш пуртэн шога, тудым чот Кӱлэш шот дэн тэргэн налшэ пагышкыжӧ мийэнат, тидэ эмым штат. Руш влакым поктэн колчыла йӱын шындэн вара пэш таш-она ман. Кӱлэш пашам штат,
гэн.
тэргыман. Кузэ коммунист-влак шаштышт рэдаксийлан увэртарыончыкыжат штышт.
машыт
пэш
шагал.
Марисойуз йачэйкыштэ тэргымэ колхоз нэргэн умылат, колхоз па
толашаш тӱҥалын.
Обжэнотдэлыштэ. Тылэч ончычат
Вара нымогай йӧным муаш ок
Тидэ возымашым Кундэм тавагодым тыгай титакым муымо. шам кузэ штат, тудымат раш паТушто Марисойуз вуйлатышэ— лэн налман. Эрыктымэк партий кызыт тэргэн ончымашыштат ӱд- лык ончымо пӧлкаш колтышна. лий ыльэ мо? Лийэш ыльэ: аптэОралов пырдыя гаээт лукташ йачэйкын чаашэ
нӧлдалтшэ. рамаш пӧлкаштэ газэтым огыт Ик арньа гыч рэдаксийлан ваш- кыштэ поена тылмачым (пэрэводкучаш гын, пэш еай
эрыкым пуэн огыл: «возыиашым Садлан партийэтс-влакым чот ту- нал. Удрамаш паша виктарышэ мутым тазылык ончышо пӧлкан чикым)
шамыч газэтым шкэ лӱмэшышт вуйлатышэ тыгэ возэн колта:
лийэш. Тудо марий ӱдрамаш вдакмыланэм ончыкгыдэ пырдыж газэ- ныкташ пияман.
дэнэ вэлэ налыт, тэргымэ пашам
Аптэкыштэ рэтеэатэ почэш лан умылтарэн шогаш тӱҥалэщ
тын ида лук»—манын кычкырэн.
Э
рыктымэ
годым
еамокритикэ
Йӧршэш
илышыш
пуртэн
огыт
ул.
Пашачым партийыш пуртымо
эмым пуэдымышт годым калык- ыльэ. Эм йӱн колышо, тазалыкым
лан огыт умылтарэ ман, возымо локтылшо ок лий ыльэ мо?
шотыштат паша чылт еайын ок тулым чот ылыштыман, еамокри- Тэргымэ пашаштэ она шинчэ—
почэш аатэкэ вуйлатышылан
Обздрав тидэ нэргэн шоналдэн
шого. Пашачэ партийыш елужит- тикым пызыраш эрыкым пуман маншыла вэл ойлат.
Обоношто. Пэш шукэртэ огыл,
умылтараш кӱштэна. Марий гыч огыл. Бӱрократ еэмын «марий ок
лаш пурашлан гына пурат— ма- огыл. Партий эрыктымаш парогыт умлэ гын, уэш йодын кэртыт! умыло гын, уэщ йодыҥ жэртэш»,
нын, нуным партий дэч кораҥ- тийэте влакын чаашым нӧлтыжӧ. | газэт пашаштэ тэргэн ончымо дэч
Марла моштышо марий пашачэ адак «ик марий вэлэ шуын ок
дэныт. Тыгэ ойлышо-влакын шо- Партий колкаштэ тӱҥ корно гычцвара тэргымэ пашам кугунак онГаеэт коч
иктэ вэлэ, чылаж годым шуын кэрт»-манын, таэалык ончымо па
нымашыштым пытарэн, чоткыдо ӧрдыж лупшалтшэ ыжнэ лий. Он- *чык колтэз огыт ул. ~
чыкыжо чылан Лэнин корно дэнэ картычкэ дэн колтымо шот дэнат
огэш кэрт-манын умылтара.
чаракым пуымо.
шам пычкэмыш марий ӱдрамаш
Обздрав умылтарыш, паша тӧр- коклаш шарэн от кэрт.
Вашкэ йалыеэ йачэйкылаштэ кайшэ партийэтс лийышт. Про- пашаштым парньа вошт ончэн
партий
эрыктымаш
тӱҥалэш. лэтар класс вэрч чот крэдалышт. штымыла вэлэ ончэн штат. Рэ- ланыш. Ындэ марий ӱдрамаш аа- шылан вэлэ полыш лийэш, муЙалыеэ йачэйкэ эрыктымэ годым, Кэч могай пашаштат титакыжнэ дакеий гыч колгымо кнага шамы- тэкыш толэш гын, тудлан рушла яэдшэ шкэ оеал пашаяым марла
чым 1— 2 арньа кучэн ашнат умылтарэн пуат. Марий ватэ ок умылтарэн шта, Обздрав марий
олаеэ йачэйкэ эрыктымаштэ мо- лий."
пачаш-пашач
рушла
гай кӱчӱк лийын, тудым штымэ
Комитэт, йачэйкэ, комунист, Тэргымэ пашалан кӱлэш еэмын умыло, адак угыч йодэш. Тудлан ватылан
ок Еӱл. Кузэ гынат самоЕритиЕЭ комсомол, йалкор, чыла шэмэр пижмашышт укэ, шукыжым ты адак рушла умылтарат. Марий умылтара.
шот дэнэ талын тэргэн налын калык нартийыштэ шӱкшак эрык- гай пашам кантонла пӧлкалан
таш полшыэа. Кӧн титакшэ уло колтат. Пашалан Обоно тыршэн
эрыЕтымашым эртарыман.
|«
Йалысэ партий йачэйкэ эрык- гын, гаээт коч тӱжвак лукеа. Га- ок шого.
Тэкникумышто. Тыштат газэт
таш шэмэр крэеаньыкым
чот зэт кочын калыклан ончыктымо
Йал еовэт влакын ӱштандарыТыштат — бӱрократизм койыш
ӱжаш кӱлэш. Кулаклан, еай ко- дэн эрыктымаш пашаштэ могай паша почэш тэргымэ шотым кӱ
мунистым пызыраш эрыкым пумо кӱчӱк уло, тудым жапыштэ тӧр- лэш еэмыа илышыш пуртымышт мэ кагаз пумо шотышто гитакышт уло. Пэдтэкникум вуйлатышылан
пэш шагал, ончыкшым тыгай шо- йатыр уло. Тунэмшэ рвэзэ влак- йал еовэт влакын кок тӱрлӧ еэок кӱл. Садлан чыла комунистлан лаш лийэш.
тышто учрэждэньылан шканышт лан иккана ик еэмын (йорло ма- мын возымо докумэнтыштым пошоналтэн пижашышт кӱлэш. Йал- нын) пуат, вэе кана вэе еэмын гэн, йал Сӧвэт вуйлатышэ влакым
кор еэрмаш почэш, газэтэш возы- (ик марда) манын, пуат.
■еудыш пуаш кӱлэш ыльэ. Газэтыш
"V
{мо почэш тэргымаш пашаштэ бӱ«йал еовэт вуйлатышэ влак тугэ
Тидэ
нэргэн
ӱмаштэ
«Йошкар
Сэтӓбырын тӱҥалтыш кэчылаш- пашажым тужвак лукто . Иачэйкэ !р 0Кратизм шотым пытарыман.
ида штыл, чыным гына возыза»—
Кэчэ»
газэтэш
возымо
ыльэ,
тыжэ Зэлэный-Дол партий йачэй- производство пашам вийаҥдымэ
Тэниӓат тугай паша лийэда манын возо вэлэ. Суд дэч поена
кыштэ эрыктымаш лий. Эрыкты- нэргэн пашам штэн огыл. Кӱртньӧ
улмаш.
Йошкар Ола пэдтэкнику- кок]сэмын докумэнт пуэдышэ влакмашым рушарньан-йара кэчын корно пашаштэ тӱрлӧ титак лиймышто тунэмшэ рвэзэ шкэ йол- лан ушым пуаш ок лий.
шталытын. Йара кэчылан кӧра эдэн: пашачэ-влак пашам еайын
Пэдтэкникум вуйлатышэ еудыш
ташыжын докумэнтым ужынат,
Зэлэный-Дол:,)што илышэ пашачэ- штэн огыгыл, шуко океам налаш
пуаш ок шоно, ужат. Вэт тидэтыгай
еэрмашым
еэрэн.
казнаш
влак партий эрыктымашкэ шуко ^толашэн штэныт, йӱмашат тӱлэч Уто к и е д ы ш т ы м
— Кукнур йат еовэт (Шэрнур тудын пашажэ.
погынышт. Погынымашкэ толШо-1молат лийын. Тыгай титэкым
ужалат
Адак кӱшнӧ ончыетымо еэрмаш
к-н)
Топоровлан эн ончыч «йорло»
влак партий йачэйкын, поена ко-1 тӱявак лукмо олмэш партий
Изи-Пам йал, Провой кантон 28 манын, кагазым пуэн, вара-«ик нэргэн партйачэйкыштэ, школьмунист-шамычын титак пашаштым; йачэйкэ пэтыраш вэлэтолашэн. еурт оза 124 пут киндым казнаш
марда» маным возэн-манын рэ- ный еовэтыштэ мугым дую*
тӱжвак лукташ талын полшышт. | Тидэ шот дэнак производствым | п“ эн пушпт#
лийэш ыльэ. КуаЭрак тидэ титан
даксийлан увэртарыш,
Йачэйкыштэ 20 комунист уло, 1вийаҥдашлан нуно озанлык ку-!
п0ЧИНка (Шэрнур к-н)
Рэдаксиӓ—«тыгай титакым пы- ваштарэш крэдалман, каҥашэн
эрыктымашкэ 17 комунист толын!чышо пашачылан эрыкым вэлэ |
и* влак 3* п тт’кинлым Пыз- таращ кӱлэш, тидэ пашалан пэд- налаш лийэш ыльэ.
пуэныт Йачэйкэ пашаштэ само- кын йал (Шэрнур кантон) «о™*
ыльэ. Эрыктымэ годым комис з3 ’ пуэныт.
мариӓ- тэкникум пижшэ» манын, еэдэ
Пэдтэкнукум вуйлатышэ бӱрокомунистым (Майоров, Микайлов! критика шот укэ улмашын. Пар- влак 64 пут уржам Шэрнур крэ*
еэрмашым пэдтэкникум вуйлаты- крат еэмын: «кагаз толын, кэч
дэнэ Платонов) партийлан йӧр- • тийэте дэн партийыштэ шогыды- дит ушэмыщ ужалэныт.
могай вашмутым пуаш кӱлэпншылан колтыш.
дымӧ пашаштым тэргэн н а л ы н , ! мо пашачэ Еолаштэ культур па— Кушкорэм йал (Йошкар-Ола
Пэдтэкникум вуӓлатышэ Тава- манын, еайрак шоналтыдэ рэзопартий гыч лукто. Нуно ойырлы- шам нимоатшталтын огыл, паша- кантон) марий-влак 103 пут киншов «тидэ чын, гэзэтэш возыза» лӱтсийым пыштэн колта. Тыгай
дэгызэ эрэ аракам йӱыт, пашаш ) чэ-влак партийышкэ пурэн огы- дым погэн, ВараЕСим крэдит ушэкойыш—йоҥылыш коӓыш.
манын ваш мутым колтыш.
огыт кошт, тӱлэч моло титакым тыл.
мыш ужалышт.
Ончыкыяым йачэйкыштэ тыгай
шуко штэныт. Тыгэ шкэныштым
кучымо дэнэ пашачэ калык он- титак пашам пытарыман. ЙошЙошкар-Ола еонтонысо адмог- ала мо талыныт, могай йал уло,
чылно партий лӱмым волтымышт кар - Оласэ партий Комнтэтлан
дэл кантонышто могаӓ йал уло, ту- тудымат огыт шинчэ.
дэнэ нуным партийыштэ кучаш I Зэлэный-Дол йачэйкын пашажым
Йакнур йал— Мэдвэтрайоншто.
Отымбал йаллан, Кугу Парат дым о е палэ.
Пашачэ
ок лий. Садлан вэрчын эрыкты- виктараш полшыман.
Ик йалкор—«Йокяурышто ара рушлашэ—Алэнкино маныт.
шэ комисэ нуным партий гычын коклаштэ партий йачэйкын чап- р-н (Провой к-н) 160 пут уто
Кантиспӧлком влаклан кажнэ
лукто. Нунын корно дэнак кайаш шым нӧлдаш кӱлэш. Йэчэйкэ гы- киндым погаш кӱштымӧ ыльэ. Кы- кам шолдат»— манын возэн кол1
алын
рушла лӱмжым, марла лӱмтэн
ыльэ.
Тудым
кантадмотдэлыш
тӱҥалшыштым тӧрлаш штыш. чын эрыктэн лукмо оЛмэш па- зыт 121 пут вэлэ погалтын.
Жым возэн налаш, спискым шташ
Лукмо дэч моло 5 йэҥлан тита- шачэ-влакым партийыш пурташ Погымо годым клае шотымат ончэн колтышна.
Кантадмотдэл мэмнан куанда-1жап шувэртаЕ шуын гынат, бӱро
кыштым палэн налын, ончыкышт пижман. Тидэ шот дэн йачэйкы- огыт ул. Йужо ик марда дэчаг натӧрланашлан
партвзысканийым штэ у вийым йэшарэн сотсиали лын улыт, кулак влак уто кинды- рыш «Йоккур йал кантонышты- кратиэм коӓыш эрыкым ок пу.
Кӱшычын еиркульарым вучат
намийэн жат укэ»-манэш.
стичэский еорэвнованьэ шот дэнэ штым пазарыш вэлэ
пуымо.
Мэ она шинчэ: кантадмотдэлы дыр. Бӱрократ еиркульар дэч повийаҥдаш ужалат. 160 пут киндым чыла
Комунист-влакым эрыктымэ дэн промышлэнносгьым
кулак ӱмбак шындаш кӱлэш ыльэ. штэ шинчышэ влак Китай гыч I сна нимогаӓ еай пашамат ок штэ.
Кн.
пырльак комис йачэйкынат титак пижман.
Кавтонлаштэ партий эрыктымаш еэнтӓбрын 20-шо кэчэ гыч
октӓбрын 20 -шо еэчэ мартэ эртаралтэш.
Кантонлашкэ чисеэ эртарашлан
прОвэрЕОм члэн шамыч Еайэныт,
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Самокрнтнк тулым чот ылыштыэа!

И

з

ф

он

до

в

Ро

Пэдтэкникум вуйлатышэ титак ваш орэш
-крэдалаш'

Зэлэный-Дол йочэйкын могой титокшэ улмош

Совэт УШЭМЫМ ПЭҤГЫДЭМ
ДОШ ПОЛШОТ

КИНДЭ ПОГЫМО ГОДЫМ

клае шотым ончыман

Йокнур ЙОЛ-КИТОЙЫШТЭ огыл дыр?

Й О Ш Н Д Р

КЗ 111 (1132)
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К Я Л Ы К Т У Н Ы К Т Ы М О П Я Ш А
КУЛЬТУР ШОТЫШТО ӱДРАМАШ ШЭҥГЭЛАН КОДЫН. Йорлын икшывылан полӰДРАМАШАТ ПӧРЙЭН' ДЭН ПЫРЛЬА ОНЧЫКО КАЙЖЭ
шыман

1907 ийштэ шочшо-влак —Йошкар армийыш

МАНЫНА ГЫН, ИЗЯ ЙОЧА-ВЛАКЛАН ПЛОШЧАДКЫМ,
САДӸИ УТЛАРАК ПОЧЭДАШ КӱЛЭШ

Ӧрдыж йалыеэ школыш тунэмаш коштшоикшывылан тэлэ йӱштӧ, поран, пургыж годым пэш йӧеӧ.
Шукыракшым тугай кэчын оеалжэ тарыэын дэнэ йорлын игшывыУ йӱла пуртымаштэ иэи йоча лая логалэш. Тугак 7, 9 ий туяэмКультур паша нӧлталмаштэ
5 иМлан ыштымэ план почэш ты- влакым йоча плошчадкыштэ, йоча- мэ школ, адак крэеаньык рвэзэ
пӧртыштӧ, йоча-сатыштэ тунык- тунэммэ школ чыла йалыштат ок
гай пашам шуктыман:
—школышто пӱтӱнь йоча-влакым тымо ончымо кугуя полшэн кэр- лий. Тушто тунэмшэ, йорлын, тарызын игшывылан мӱндыр йалла
тэш.
туныкташ,
Марий кундэмым налаш гын, гыч кошташышт тугак пэш йӧеӧ.
— тунэмдымэ куго йэн^влакым
школышто тунэмшэ лэч изирак Нунын вургэмыштат пэш иачар,
кнагалан туныктэя шукташ,
—пӱтӱнь йаллаштэ лудмо пӧртым, йоча-влак гыч 0,43% гына ту- кнагат моло туяыктымо жватат
ныкталтэш. Вэс сэмын манаш (ӱзгар) ок еитэ. Адак нунылан
йошкар пусакым почаш,
— промышлэннос дэн йал озан- гын 200 йочалан 1 йоча вэлэ йо- кочкашат шуко годым ок лий.
Сандэнэ тунэмын шуктыдэ нулыклан, копэратсий дэн культур ча пӧртыштӧ, йоча сатыштэ туМоскошто призыв еай эртэн. Сӱрэташтэпризывниквлак
но школышко коштмым чарнат.
пашалан кӱлэш пашазэ-влакым нэмэш!
Садлан II кыджан (9 ийаш)
Изи йоча-вяак туныктымо па
и
йамдылаш,
школлаштэ
пойанрак крэеаньык
шам
тыгэ
шэҥгэлан
кодэн
огына
туныктымо пашам марий коклаштэ шкэ йылмэ дэн виктарэн кэрт, сандэн кызыт Наркомпрос да елужышын игшывышт вэлэ туой почэш «Дошкольный поход» нэмын лэктыт.
шукташ.
Игшывэ-влакым кыдал школышВнч ийлан ыштымэ планыштэ манмэ ышталтэш. Ты пашам вуййол коршытымо годым палыжэ
Имньэ таганлымаш
ик кугу паша шэҥгэлаи кодал- латаш, виктарэн шогаш тунык- ко классовый корно шот дэяэ вэтыгай
лийэш' имньэ окшаклаш
лэ
пуртымо
нэргэнпартийат,
праИмньэ озалан имньэ таганлытын. Тидэ паша—школышто ту- тымо паша ончышо пӧлка вэлэн
тӱҥалэш.
Кӱч пундаш пызыралтвитэльствэат
пэш
шуко
пунчалымым
пэш
шинчаш
кӱлэш.
Таганлыиэмшэ лэч изэрак йоча-влакым штаб лиӓэш, кантонйэда—кантон
мэ дэнэ вэлэ огыл, имньэ тӱрлӧ
ныт,
(пашазын
дэнэ
йорлын,
ик
мэ
годым
имньэ
йолжым
шупшыл
штаб
ышталтэш.
Паврик,
завэт,
туныктымо паша.
дэнэ окшак лийын кэртэш. Кузэ,
Мэ кызыт пӱтӱнь озанлык па- йал совэт, колкоз вэлэн комис- марда крэеаньык игшывым н а колта гын, таган пуда йоҥлыш
мо корштымо дэн вольык окшак
лай
кӱштымӧ).
кыралтэш.
Тыгай
йоҥлыш
годым
шанам сотсиализм илышлан кэ- влак лийман.
лийэш, ончыл каҥашыштэ ончыкКрэсаньык
рвэзэ
тунэммэ
школйужо
имньэ
туяамак
окшаклаш
Ты
пашалан
чылажланат
кылыштараш тыршэна, оэанлык патымо: Ойыртэмын кудын тура
шаштэ сотсиали*м рэкоаструксий- зытак пижаш кӱлэш. Тидэ паша лашкэ тарызыя, йорлын игшывы- тӱҥалэш, ик-кок кэчэ этрэя оккорштымыжым палэя налаш имяьэ
лая
вургэмлая,
кочкашлан
океам
шаклаш
тӱҥалэш
гын,
тунам
йол
ым штэна. Вич ийлан ыштымэ туныктымо паша ончышо пӧлкан
йол пуядашым парньа дэнэ, альэ
калык
туныктымо
паша
ончышо
кӱчжым
таган
пызырымэ
дэнэ
оквэлэ
пашажэ
ынжэ
лий,
пӱгӱнь
планым шуктышаш вэрч пӱгӱнь
пӧлка-влак
шкэ
^бӱджэтышт
гыч
шакла... Тыгай окшак шкэ еэмынжэ азыр дэнэ тэмдышт ончаш кӱлэш,
пашазэ-влакым, пӱтӱнь шэмэр ка- пашаээ дэн шэмэр-влакым ты паколтат.
Тугэ
гынат,
тидэ
колтымо
эрга
манын эмлыдэ кодаш ок лий. | изий чӧгыт дэнэ пэркалэн ончалыкым, тудын шотышто ӱдрамаш- шашкэ шупшмаи.
океа
ок
еитэ.
Рвэзэ
йыда
тидэ
Содор
гына элмаш пижман укэ \ шат уто огыл. Кортшышыжо тэм«Дошкольный
покот»
манмын
влакымат промышлэннос дэн йалдалмэ йышымэ, альэ пэрымэ гоозанлык н^лталмашкэ, совэт на- пашажэ пӧрт дэн йоча сат альэ колтымо етипэндий тылызэш 10 гын, кӱч кӱэмалдташ (восналэньэ) дым имньэ йолжым кэяэта шуптэҥгэ
нарэ
вэлэ
логалэш.
Тидэ
тӱҥалэш.
Уста
апшат
имньэ
йол
плошчадкэ почмаштэ вэлэ огыл.
шашкэ шупшаш кӱлэш.
шупшылмылан «пуда йоҥылыш шын колта-кушто корштымыжым
Кивытсэ илышым ончалаш гын, Мыланиа пӱтӱнь шэмэр калыкын пэш шагал.
Сандэнэ РСФСР Совнаркомжо кыралтын» манын пудам мӧҥгэш шкэак ончыкта. Эмлымаш: эн онмэ ужына: ӱдрамашлан коч мо- йоча-влакым ончэн куштымо нэр24
ийульыштотыгэ пунчалын: шэ- шупшын луктэш. Пуда лукмо чычак таганым луктын налман,
гай мэр паша ыштымаштэ, пав- гэн умландарэн шогыман. Кузэ
мэр
игшывэ вэрч школ вундым по- почэш вӱр лэктэш, тунам пуда йол кӱч пундашым эрыктымэ горик-завот, пасу паша ыштымаш- йэшыштэ йочан тазалыкшым арадым йошкаргэ альэ нарынчэ тӱте йэш паша, йоча-влакым ончы- лаш, кузэ йочам тучыкташ, тӱрлӧ чаш, маныа. Тидэ вундо гыч тар- лукмо рожышкыжо екипидарым 1еан тамгала койын, адак тэмдышт
зын,
йорлын,
адак
пашадарым
ша
пыштыман,
ӱвачын
койа
дэиэ
|
Ёоҥылыш лиймэ лэч аралаш, момо кугун чактарэн шога.
ончымо годым коршта гыч, тунам
У йӱлам илышыш пуртымо лан Мочам вурсаш ок кӱл, чылаж гал налшэ елужышын игшывэ- шӱрэн шындыман.
влаклан еитышашлык нарэ полшыИоҥлыш таганлымэ ик еэмын! вара йӱштӧ компэрэсым штэн
дэн вэлэ ӱдрамаш коч могай па- , аэргэнат умландарыман.
ман.
Тидэ
вундышко
океан
Крайок
эртэ, йужо кунам шуко жап пидман. Альэ йандар шовыч вэАкрэй Н.
шаланат пижын кэртэш.
эвой кундэм, окружной, кантон, эртымэкэ кӱч шокш»маш тӱҥа- кэ мэлна еэмын шун (глина) лашрайон учрэждэньэ-влак шкэ ок- лэш, йужо имньэ утларак окшак- тыкым штэн пидман. Кӱч вакыеаштым ойырэн пуэдат.
лаш тӱҥалэш, шогыммыж годым жэ пэл шагат годым йӱштӧ вӱд
ЙОЛЫСЭ
Тугак тӱрлӧ озанлык, обшэетвэ, йолжым еакэн шогалэш. Йужо дэнэ нӧртыман, альэ шуч олмэш
Кыэыт Совэт Ушэм мучко сот- калалтмэ годыа учигэль-влакат копэратсэ, пропсойуз учрэждэньэ- кунам рӱдаҥшэ пуда дэнэ таган- лумым, ийымат пидын шогыкташ
сталистичэскиЙ
строитэльствмм шкэ щӱргыштым ончыктышт. Сай влак шкэ оксашытм йӧршынак ой- лымэ дэн имньэ колмашкат шуэш. лийэш. Тыгай годым имньым кӱжштат. Тидэ пашам штымэ годым учитэль коклаштэ капиталист, ку ырыман. Тидэ вундо дэнэ шукы- Колымашкэ ыжнэ шу-манын по- гын шармэ пушкыдо олым ӱмвалаэ
культур паша йэҥ пэш шуко кӱ- лак вэлыш шогышо учитэльат ракшым кыдал кид дэнэ кугу шко- лышым тыгэ пуман: таганым кок шогыкташ кӱлэш. Тыгэ корштылэш. Сандэнэ чыла йалыштэ Со улмаш. Нинэ сотсиализм илыш лышто тунэмшэ йорлын, тарзын йолыштыжат луктын налаш, кӱчэш шым жапыштэ эмлаш огыл гын,
вет власть вэрч шогышо активис- штымэ пашам шэҥгэлкэ шупшыт, игшывылан полшыман.
пижшэ лаврам, коштрам, эрыктэн варажым чумыргышо оеал вӱр
тым, туныктышым тидэ пашашкэ кулак вэлыш пэш чот шогат. Йуналын кӱчшӧ шокшо гын йӱштӧ ужар шӱйыш еавырна.
Кӱч пундаш мучко шарлэн кӱч
шупшаш тыршыман. Рэволӱтсо жыжо ожнысо гайак партий коркомпрэсым штыман, альэ йӱштӧ
воктэн
кӱшкӧ корным штэн йол
годым йатыр учитэль политикэ но дэч поена к^льтурпашамнаҥшуным выньэр дэнэ пидман. Кок
шарчашкэ
шӱын кузэн кэртэш.
пашам ыш штэ, школышто йоча гайшаш вэрч шогат.
кум кэчэ коклаштэ кӱч шокшат
Кызыт мартэ йалыштэ пашам
туныкгымо пашам вэлэ наҥгайыш.
коршытшат
огэш пыгэ гын, Тыгай годым имньэ йол пэш
коршта^ӱвар валнэ изиш йолжо
Рэволӱтсо пашалан пэш шагал штышэ 360-201 йэҥ^нтэлигэнт
вэльык эмлыиэ вэрыш кайман.
дэнэ эҥэртэн шогалэш гынат, утлакоклаштэ учитэльжэ 292, 226 йэҥ
учитэль полшыш.
Кӱч пуядаш коршгьшагп ракшым еакэн шога. Тугэ шӱшӧ
Сандэнэ шуко учитэльым Кол- улыт. Тидэ сотсиализм илышым
25%
погэнам
Кӱч пундаш утларакшым, пы- вӱр погынэн шарлымэ дэнэ, кӱччакат, Дэникинат,
Врангэльат, штымэ пашалан йӧршӧш пашан
Мыйэ
Муналмаш
йал
(Морко
зыралтмэ
дэнэ тӱкалтмэ дэнэ кор- шӧ йол гыч йӧршын ойырлэн
пэш
кугу
армийжэ.
Пашазмн
моло кӦНТыр -рэволӱТСО гэяэралат
мобилизовайышт.
Нунын совэт клае дэнэ тудын ончылно кайшэ к-н) уполномочэнный еэнтьабрын шта. Тунам кӱч пундаштэ йош- кэртэш, йужо имньэ колэн кэртэш.
власть ваштарэш крэдалыктышт. комунист партийжылан тидэ кугу 12-шо маркэ 1929—ЗО ийлан каргэ альэ нарынчэ тӱеан тамка- Тыгай чэр годым жапым эртаКомунист партийыштат шогышо армийым йӧршынак шкэ корныш- толшо йал озанлык налогам 25% влак лийыт. Утларкшым ончыл рыман огыл, туиамак вольык эмучитэль пэш шагал ыльэ. Граж ! кыжо пурташ вэрч тыршаш вэ- погэнам. Октьабрыя 1-шэ маркэ йол кӧргӧ вэл кӱч йумал лукыш- лымэ вэрышкэ наҥайаш кӱлэш.
дан сар эртымэ годымат, варажы- рэштэш. Нуным сотсиализм па- Арын р-н кӧргыеӧ йал уполномо- то лийэш. Тидэ йол пундаш кӱч Тушто йол пуядаш кошкышо комат тӱрлӧ вэрэ учитэль с‘йэзд- шалан йоршынак пижыкташкӱлэш. чэный влакым 35% -ыш погэн шыл дэнэ, кӱч коклаштэ вӱр но- раштым пӱчкын, уло шӱйым йокгына. Жапшэ годым эмлаш огыл тарэн шӱжӧ улмаш вэрым мушкын
Совэт Ушэм мучко ик учи гэль- шукташ ӱжам.
влак погынаш тӱҥальыч. Тидэ
гын, кӱэмалтын шӱн кэртэш, кӱ* кум нротсэнтан карболовый кис
с‘йэздлаштэ уч»тэль-влак сов т лая 564 йэҥ логалэш. Ту жапыгпИванов.
чат шыл дэч ойырла. Тыгай там лота дэнэ альэ крэолин дэнэ, йанвластьлан пэш чот полшаш кӱ- так ик докгырлан альэ пэрпшлга шукыж годым, йол пундаш дар тэгытым пыштэн увачын малан 5081 йэҥ, ик агрономлан
лэш, манын пунчалыч.
Йал
озанлык
налогым
онпӱчкылтмӧ дэнэ, альэ кӱм, пэшкы- мык (вата) дэнэ пэтырэн шовыч
Мэат илыш дэч вараш она код. 8,637 йэҥ. Тидэ шотлыма гычат
дэ
мландым кэнэта тошкалмэ дэ- дэнэ пидыт.
гыл гоч тӱлат
Мэат сотсиализм илышым шташ учитэль шуко уляыжо пэш палэ.
Имньэ
шукыжым
апшатын
нэ, адакшым таган дэнэ кӱч кокТугэ гынат, нуяо кызыт шагал
пижына, манын, нуно пашалан
Кужэиэр
р-н
(Шэрнур
к-н)
Ива
моштыдэ
таганлымэ
дэнэ
курылаштэ кӱ, лавра, йандау пудырулыт. Кызытсэ 5 ийаш паша
чот пижыч.
нов Спиридон уло налогжым ика- го пурымо дэнэ лийэш.
мэшлан
окшак
лийэш.
Йужо
ап1924 ийыштэ партий с'йэзд ты- планыштэ чыла йочам туныктынаштэ тӱлыш- Мошкин Йа. М.,
Тӱкан (шуран) вольыкын пэш- шатын таганжэ имаьэ йоллая ок
гэ пунчальэ: комунист партиЙыш- маш паша шталтэш. Сандэнэ учи- Хохлов Н. П., Мамзонов Г. О.
кэ 2-3 тӱжэм йалысэ учитэльым тэль-влакат адак пэш шуко йэ- Скулкин И. С. кок ероклая тӱ- кыдэ моклакан альэ кӱан корны- тол гын, таганжым тӧрлагэя
пурташ кӱлэш, маньэ. Тулэч вара шаралтыт. Шушаш ийлаштэ пэл лышт. Моло крэеаньык влакымат *што, альэ моло вэрэ коштмо го- лышташ ок ииж, имньэ йол кӱпачаш-пачащ пӱчкэдэн лачпэш шуко учигэль партийыш пу- милион нарэ учэтэль лийшаш.
!дым кӱч коклашкэ кӱ, альэ рок чым
ончыл
гоч
тӱлаш
ӱжыт.
лан
кондаш
толаша. Альэ таган
моклака тэмэшат йолжым пызыраКомунист партий дэнэ пашазын
рышт.
мучашым
кужын
штэн кадырокшак
лийэш.
Окшаклаш
тӱҥалУчитэль-влак йаллаштэ сотсиа- клаелан тидэ пэл милион паша
лизм пашам пэш талын штылыт. армийым сотсиализм илышыш Налогым ерокышто тӱлат мэ годым тыгэ лимыжым шижын тэн имньэ йол етрэлкэ тӱрышкӧ
' толын шкаланат полышым пуаш логалта. Альэ тудым утыжым кэлТугэ гынат, учитэль коклаштэ шташ ушаш кӱлэш,
лийэш. Кӱч коклаштэ пижшэ кӱм, гышкэ кырэн имньым окшакым
}
Нурма
йал
(Йошкар-Ола
к-н)
Мэмнан марий кундэмысэ пар
кызытат шӱкшак йатыр. Йаллаштэ илышэ калык кок класлан тий дэн пропсойув организатсы- : Кэдров Осып ик канаштэ тэяийсэ альэ тӱлэч молым луктын кудал- шта. Тыгай йоҥылышым апшат
тыман. Тунам вольык окшаклы- шамычлан кузэ гынат пытараш
(тарзэ, йорло, ик марда ик могы- ланат чыла йалыштэ туныкгышым налогам тӱлэн.
тӧчаш кӱлэш.
;
мым чарна.
рышто, а вэс могыржо кулак, у илыш (сотсиализм) пашалан
Вэтврач С. Глушков.
Колкоз члэн. | Кӱч йӱмал пундаш пызыралт
Сйӧкульант, тошто политсэ) пӧл- чот пижыкташ вэрэштэш.

Изи йочо-влак туныктымо ПОКОТ нэргзн
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Чэрланышэ-вольыклон полыш пумаш

Налогым ончыл гоч тӱязьрзспубликымвийаҥдаш полшзт
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Ш Ы Н НИНОГАИ ПАИДЛЖАТ ш
К о м ишыи акырторош ВЭЛ1 полшо

К Э Ч Э

№ 111 (1132)

Парий Кундэм Исполкомын пунналжэ

II ВУИЫ
«Йошкар-кэчэ» газэтэш Сэмисола дэн, Морко кокласэ чодра
корно дэшэ кошташ пэш йӧсӧ манын кунар гана возымо ыльэ гынат, Морко КИК альат ушэш налын огыл. Крэсаньык-влак пэш
орлават, КИК вашкзрактӧрлаташ
пиж.

12. Вуй
шиймашым ончаш
1929*30 ийштэ крэсаньык шурно йоҥыштымылан налшаш ак Кантисполком пэлэнак кугурак
комис лийэш. Кантисполком вуйнэргэн:
1. Совэт, копэратив, моло ушэ- латышэ, РКИ-н уполномочэвыйжэ,
мын, шкэт вуйа йэҥын чыла адак Сойузхлэбын контрольор коСибиЕнур райовышто (Йошкар шӱ. Тачэ-эрла уршаш гай лӱшвакшлаштэ,
пырчэ коштымо, шэм- мисыш пурат. Тидэ комисын пунОла к-н) Шойбулак дэн Сибик- кэн шинча. Сибикнур йалыштат
шыдаҥ,
вирэ
(просо) йоҥышты- чал ӱмбач вуйым шийаш ок лий.
нур йалыштэ чэркэ уло. Чэркэ стольарно—токарный школ пэш
13. Йоҥыштымылан, ӱй кырымылан,
шӱраш
штымылан, ӱй штыизи.
Нвнэ
черкэ
дэнэ
школым
калыклан нимогай пайдамат ок
мылан
погымо шурным Сойузхлэмэ
саводлаштэ,
йоҥыштымыланат,
Кож.
пу. Калыкын ушым гына аҥыр- шташ гын, калыклан пайдам шубын
Торготдэл
кӱштымӧ сэмын
нӧшмӧ
ӱй
кырымыланат
акымпырМарий-Турэк
йалысэ
кӱварым
тара. Йужо кресаньыкат нинэ ко пуаш туҥалэш. Тидэ нэргэн
пумо
нарьад
почэш
гына кучыдчэ
дэнэ
гына
налман.
шошым
вӱд
кӱнчэн
кайэн
ыльэ.
йалла
йыда
крэсаньык
влак
качэркым школыш савыраш гын,
таш
лийэш.
Твдэ
шотым
пудыр2.
Пырчэ
дэнэ
акым
тыгай
шот
Кызыт пийа шулдыржо пӱчкын
сайрак лийэш маныт. Чынак, Шой- ҥашышт.
тышым
уголовный
кодэксын
168
дэнэ
налман:
корныш
шумэш
кугу
рож
шинча.
Андр&йэв.
<улак йалыштэ школ пэш шӱка) Уржа, шыдаҥ ложаш шты- ст. почэш титаклыман.
Эртэн кайашат лӱдмаш. Турэк
14. Тидэ пунчалым Торготдэл
марий - влакынат ушышкышт ок мылан (шӱм ойрыдэ йоҥыштымыпуро, КИК-ат аламом онча, иктаж лан)— 1 сэнтнэрлан— 7,5 килог- дэн вэрласэ унюлномочэныйышт
рам (пудлан 3 крэмга) налыман. илышыш пуртэн шогат, Адмотдэл
Ий йыда Совэт Ушэмыштэ ала’ Эр кэче вэл (ӱпо) марий калы- имнгэ колмым вуча ала мо.
б) Ик сэнтнэр шэмшыдаҥым, дэн йал совэт-влаклан эскэрыман.
монар милион икшывэ школыш кым налына гын, нинынат илэн
Ужшо.
тунэмаш пурыдэ кодыт. Марий моштыдымо вэрышт пэш шуко.
15. Шэмэр-влак чыланат палэн
Кугу-ноль0 йалыштэ (Мари-Ту- шӱльым, шож—вистам, вирым
коклаштат тугак тунэмдэ кодшо Нунын йалышт йыда «йумылан ( рэк кантон) Сэмон Андрим само- ложашлан йоҥыштымылан—10 ки- шогышт манын, вакш оэа-вдакпэш шуко, шкод пӧрт пэш шагал, пумаш» отышт шогат. Отышто | обложэьнэ оксам погаш ӱшанэн шо- лограм (пудлан 6 крэмга) налман. лан тндэ пунчалым йэҥ ужмо вэрв) Нинэ шурно дэнак шӱраш лаш сакыман, адак шотым возэн
нуным шташ каэнаштэ окса ок мардэж дэнэ пэш шуко пушэҥгэ галтышт. Оксажым погэн пытаситэ. А ончэт гын, школ пӧрт- вэлалтеш, калыклан вымогай пай- рэн гыват, калыклан отчотым ок штымылан—ик сэнтнэрлан 15 ки- налын поена еакыман.
влакым йаллаштэ муаш пэш ваш- дам ок кондо, арам вэлэ шӱйэш. пу. Вашкэрак тэргэн налаш кӱлэш. лограм (пудлан 6 крэмга) налмэн.
16. Пунчал пудыртымылан т и Н
г) Йытын, кыньэ ӱй штымы- гай шот дэнэ титаклыман:
Кӧлан вэрч тидэ ото-влак куш^
кэ лнйэш. Район, волыс, кантон
К-Д.
лан сэвтнэр йэда 18 килограм
йыда шотлэн ончыэа. Монерэ кыт, шогат? Молла, карт, она йэҥа) Совэт, ьопэратив, моло орчэркэ уло? Куеэ нинэ арамак шо- влак вэрч вэлэ кушкыт. Тидэ оты- Тупуй пашам штыдзш, ту- (путлан 7,5 крэм. налман.
гани8атсэ-влакын пашачэ-влакым
д) Шӱльым вигак (вольыклан) пӧрвӧй пудыртымылан Торготдэл
гат. Чэркэ-влак калыклан вимо- лаштэ тидэ йэш-влак вэрч шэмэр дын ваштарэш огыт крэдад
гай пайдам огыт пу, поплан вэлэ марий жэртвам (надырым, оргаКугу Вочарма йал (М. Турэк йоҥыштымылан пуд йэда 3 крэм- кӱштымӧ почэш дистиплинарный
пашам штыдэак пойан илашыжэ, макым) шӱшкылэш, шойак й$мы- к-н) марий-влак ӱдЫмӧ дэч код- гам налман.
шот дэвэ, вэе пачаш, альэ лӱмын
3. Совэт, копэтарив организат- пудртымылан—уголовный
шэмэр вийым кочкашышэ пайдам лан укэланак кумалэш. Тыгэ ма- шо уржаштым вес йал марий влаеакон
пэш шуко пуат. Тулэч посва чэр- рий шкэнжым пычкэмышкэ вэлэ клан ӱдаш пуаш-манын пунчолы- сэ-влакын, Торготдэл штымэ план почэш титаклыман.
кэ шэмэрым шукырашкэ ӱдрамаш- колта.
б) Вакш кучышо частник-вланыт ыльэ. Суворов Сэпан тидлан почэш пуэдышаш-колтышаш шурныштым йоҥыштымылан тидын кым: пӧрвӧй пудыртывылан—ТорТидэ отылаштэ кугэм шушо, ваштарзш кайэн.
вчакым пычкэмышыштэ куча.
готдэл вуйлатышын пунчалпочэш
Тидэ чэркэ-влакым йал йыда вэрлаш (шунгалтшэ) пушэҥгым
Крэсавыкымат тӱрлӧ сэмын пу- шот дэн акым налман огыл.
4. Уржам, шыдаҥым, ончыч 500 тэҥгэ мартэ штрапым шыншколым дыратыльэ. Садлан утышо кивдэ
школышко савыраш, поп-влакым руаш, пырньаж дэнэ
йара, паша штыдэ кочкын кийы- шташ кӱлэш.
гыч пэлыжымат ышт пу. Турэк шӱмжым ойрэн, шэм шыдаҥым даш, ьэс пачаш, альэ лӱмын пукодэкс
мэ вэрышт гыч поктэн лукташ,
Тугэ чэркым школыш, клубыш кик йорло дэч ик кышыл пырчэ сэйкылан йоҥыштымылан (ош ло дыртымылан—уголовный
калыкым «йумо» манмэ пычкэмыш савырэн, йумо отын пушэҥгыж пуалтымылан окса дэн налаш ма- жа ш штымаш) кӱшнӧ ончыктымо почэш титаклыман, адак суд пунвэра гыч лукташ кӱлэш.
дэнэ школым, клубым штэн, мэ нын пунчалым луктын ыльэ. Тугэ ак ӱмбач адак пэл акшым йэша- чад почэш 500 тэҥгэ гыч 3000
тэҥгэ мартэ штрапым шындыман.
Марий калыкланат тидым ваш- волгыдыш вашкэрак лэктын кэр- гынат Суворов йорло дэчат пуал- рэн налман.
5. Уржам, шыдавгым, ончыч
в) Шкэт вуйа ова-влак йоҥышкэрак умлаш, чыла чэркым йылэ тына.
тымэлан пырчэ дэнак валэда.
шӱмжым ойрэн сэйкылан йожыш- тымыдан тӱлышаш дэч утлаш
гына школыш альэ клубыш савыЭртэн кайшэ.
тымылан кӱшнӧ ончыктымо шот манын, вакшыштым, альэ завоА . Йузыкайын.
раш кӱлэш.
гыч кок акым налман.
дыштым лӱмын пэтырат гын, нуТ У Р Л О
6. Йоҥыштымо, ӱй кырымэ ак- нын вакшыштым, мойн суд пуным, мыньар ончыч кондымо шур- чал почэш шупшын налаш лийэш.
Ӧкымэш штыктымэ паша но шот гыч шотлэн налман.
г) Арэндатыр-влак (чаеник) поВасташуй-йашштэ (Торйал к-н)
нэргэн
7. Йоҥыштымылан, ӱй кыры- гымо шурныштым огыт пу, альэ
Мэтри почингаштэ (Шэрнур
Грэбвьэв Ларивон Миклай дэн к-н) Максым Васли туй лийат,
Йавварын
1-шэ
кэчэ гыч, мылан мой погымо шурным Со- тӱлышаш дэч утлаш манын вакКардаков Йывавай Ильа тӱҥ кокана вольыкым налын кумалык- ийульын 1-шэ мартэ марий кун- йузхлэблан, йа тудын ончыктымо шыштым, мойн жаплан чарэн шопойанлан
шотлалтыт. Мэмнан тыш, 27 тэҥгэ оксам пытарыш. дэмысэ паша виктарышэ пӧлка вэрлашкэ гына тӱрыс (кодыдэ) галтат гын, нунын дэн штымэ
арэндэ договорым суд коч, еакоЫшкавжэ нимат полыш ыш лий, чылажэ ӧкымэш пашам ышташ- пуман.
йалын киндэ шочмым чарнэн, йу8. Вакш йэда шурным кок ка- нышто ончыктымо почэш («Извест.
ийульын 26 шэ кэчыштымэ колэв лан 1169 йэҥым колтэн. Шукымылан кумалшэ укэ, сортам чӱк- колтыш. 27 тэҥгэлыкаш вольына вискалыман (йоҥыштымо дэч ЦИК» газэт, 179 №-р, 1929, авжылан пашам йалыштэ мландэ
тэн каргэна манын, лӱдыктэн, ку- кым кумалмэш,эмлымэ вэрыш мий- пашам ыштыктымэ. Ончыкыжым ончычат, варажат).
густын 7-шэ) пудырташ лийэш.
9. Йоҥыштымылан погымо ак16. Тидэ пунчал лукмо почэш,
малыктэн шуко вольыкым арам эн тӧрлатыкта ыльэ гын, пайдажэ кувдэмысэ адмотдэл чодра, моло
ым(шурвым) тылаэ йэда кок кана тидын нэргэнак лукмо тошто пунутларак
лийэш
ыльэ.
штыктат.
озанлык органи8атсий дэнэ дого(утларакат) вакш, завод ова-влак чал-влакым (Мар. Дэрэввьа гаворымым паша штыктыш вэргэн
шкэак ончыктымо вэрыш кондэн зэтэш 1928 ийын 117 ^й-што,
шта.
пуман. Вакшлаштэ тидэ шурным 1929 ий ы н 82-№што пэчэтлалты— Озак йал. Копэратив пырка- 320 килограм (20 пуд) дэч утым ныт) шотыш налиан огыл.
Мустай-районыштэ
(Шэрвур погэн умлыктарэн огыл. Члэн-влак
к-н) 1928 ий готсэк йумыдымэ вэра ваштарэш крэдалаш шонат, шык (Йошкар-ола к-н) ПавловА. погэн кийыктыман огыл.
17. Тидэ пунчалым илышыш
кок тылкзэ пыркашыклан шогыушэм уло гынат, вэра ваштарэш вашкэрак умлыктараш пиж.
10. Шурво йужгужам шагал пуртымо нэргэн Торготдэллан пое
Пыстыл
мо жапыштэ 258 тэҥ. 15 ырш. погына. Мывьар пуд гыч тӱҥа- на пунчалым лукман.
крэдалмыжэ огэш кой. Ушэм
казна оксам шалалтэн. Павлов лын Сойузхлеблан пушаш шотым
вуйлатышэ икканат погынымашым
18. Кундэмыеэ гаээтлаш пэчэткызыт шылыэ коштэш.
ончыкташ кантисполкомла пэлэн лымэ почэшак тидэ пунчалым илы— Сэнтабрын 21-жэ кэчыштэ комис лийэш. Комисыш: КИК шыш пуртэн шогаш тӱҥалман.
Палантай
урэм пиввойэш Обово члэн, фивотдэл дэнэ Сойузхлэбын Марий Кундэм Неполном вУйлатышэ
ПОЖ АР— АВТОМОБИЛЬ ИАЛЫШ ТЭ
счэтовод Никитин,
Максютов ирэдставичылышт пурат.
олм. Аликашкия.
милитсоньэрым кырэн. Никити
11. Нивэ комисын пунчал ӱмМарий Кундэм Исполкомын еэкным кучымо, пэлэвжэ 2645 тэҥгэ бач вакш ова-влак 10 кэчэ жарэтаржэ Сэмоноа.
Обово оксам мумо.
пыштэ вуйым шийын кэртыт.
1929 ий, еэнтьабрын 19-жэ.
— Сэвтабрын 20-шо кэчыштэ
сыра йӱмӧ вэрэш Пахомово ёал
Ивягивын 270 тэҥгэ оксам луктын налныт.
Сэнтэбрын 25-шэ кэчэ гыч,
Будинлан. Арака дэн торгайат
Куп-тур йалыштэ (Йошкар-Ола)
октабрын 20-шо кэчэ мартэ Ма
ман
возымэт чыныш лэктэ. Патэпий шошым Акмарчувлэсын Сарий Кундэм мучко, шошым тарзэ
рэҥгэ
йал, М. Турэк к-н пазар
банак участЕышкыжэ паша ыштарлымэ договорым илышыш кузэ таш, каймышт годым, Кугу-как- кэчын, арака дэн торгайышым
пуртэн шогат, тидым тэргаш тӱ шан вӱт коч пуш дэнэ вовчымо ныл шивкарым кучэн улыт. Нуҥалыт.
годым, 3 ӱдыр вӱдыш пурэн кайэн нылан чылаштланат штрапым тӱ— Октабрын 1-шэ кэчэ гыч колыш. Калык суд пуш дэнэ вон- лыкташ штымэ.
Нижний Новгородэш 6 тылызы- чыктаршэ Чэрэпановым ик ийлан
лан Рабочком вуйлатышым йам- казна пашаш колташ манын пундылшэ курс почылтэш. Марий чальэ.
Отв. Рэдактыр—Г. И. Голубкин.
Кундэм гыч 18 йэҥым курсыш
колтат.
Сотнур копэратив (Провой к-н)
Моско округ, Лэвивск район, Лэниво йал крэсаньык-влак по прикашык Попов В. В. 134 т.
жар дружин пэлэн «Автодор» ушзмым почывыт. Мсскошто 150 оксам кучылт пытарэн. Адак кутэҥгэш тошто машивым валын, шкэ ввйшт дэн ачалэн, пожар ав- лаклан тӱрлӧ сатум пуэдэн. Кытомсбильыш савырэныт. С ӱр эты ш тэ: Пожар друживын члэвышт еыт паша сутыш кайэн.
Крэсаньык.
шкэ машинышт ӱкбалнэ.
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ЧэрКЫМСТ, йумо отымот школыш (ОБЫРЗО!
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иалыкым онталат

С У Д

ОКТӒБР

^мылтарэна

ТЫЛЧЫЛЛН

„ЙСШКСр КЗЧЫМ“ НОЛЕШ оодпискым кызыток штызо

Подписке 25 числа маркэ вэлэ налалтэш

О^ляч' Ӓ» ӓО!

к&хгвдг-Ол*. М*р©5я*й&хыа 1-жэ тяппграпмйкэ, 1928 в*.

Савыктышэ—Кундэ* Исподкок.

