туньасз продзтар-вдак, иктыш ушиыва

арий нундзмысэ ВКП (6)
митэтын, кундэмысэ Ис>
лиом дэнэ иундэмысэ
опбозэтын кэчым коклаш
кодэн дэкшэ газэт.

к о м у п и с т урэм ;
ЗАРУБИН УРЭМ ЛУЕ.

„Йошкар Кэчэ“ газэтын акшэ
Красен. Служ. УЧ
08Ж,
1"тылчылан .
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КОЛХОЗ ВЭК САВЫРНЭН-ПАШАШКЭ НОТ ПИЖЫНА!
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Куп-сола марий влак (Провой
к-н) Помарысэ вольык ончымо
вэрыштэ шогышо Сорокин нэрШЫ! полшымо дэнэ посьэлковый
ушэмым почыч. Ушэмыш чылажэ
20 йэҥ члэнлан пурышт.
Йа.

й

Йуркин йолташ.
Яльэ маркэ „Гигант“ совхоз вуйлатышылан шогэн.

Озаҥ рабфакыеэ марий пӧлка,
шошым агалан йамдылалтмылан,
чодра йамдылымэ кампаньэ эргарымылан, колхоз паша вийаҥдьт
мылан полшаш, адак тареэ, йорло,
ӱдрамаш коклаштэ паша шташ,
Б. Шигак районыш (Провой к-н)
10 Йэҥым колтэн.
Бригадэ миймэшкэ шошым агалан йамдылалташ тӱҥалын огыт
улат ыльэ манаш лийэш. Бригадэ йал еовэт дэвэ пырльа тидэ
пашалан чот пижз. Йалла йыда
шуко погынымашым штымэ. «Ик
еуртат урлыкашым еортировайыдэ
ынжэ ӱдо»—манын, пунчал мутым
лукмо. Тидэ пунчал илышыш кыеыт пура. Районыш еортироваймэ
машиным кондымо, еортировайаш
тӱҥалмэ. Машинлан маршрутым
ыштымэ. Б. Шягак районышто
иктат еортировайдэ ок ӱдӧ—ма
нын шонэна.
Район мучко еэмэной фонд шталтэш. Кок йал гына (Ошут—йал
дэнэ Памаштӱр) тидлан торэш шогат. Тушто фоэдым огыт ыштэ.
Йал СОЕЭТЫШТЭ план штымэ. Тидэ план почэш агроминимум илышыш пурталтэш.
Чодра йамдылымэ пашаштэ Шигак район шэҥгэлан еодэш —ма
н а т ок лий. Паша штэн кэртшэ
чыланат чодра пашашкэ коштыт.
Тугэ-гынат кӱчыкшат уло. Коклан

Колхоз бригадым штышт
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Лай сола йал (Орша кантон)
ӱлрамаш
вяяк
пегьйяыкашна
ютэя, колхоз почмо паша виктараш бригадым штышт.
Илалшэ.

ик кэчылан чодраш кайат, к о е
кэчым мӧҥгыштӧ кийат.
Районышто кум колхоз уло.
«Красная звэзда» «Йошкар ӱжара» адак «Йошкар наеу.» «Крас
ная звээда» колхоз вашкэйоршэш
шалана—манаш лийэш. Тыште
раетратэ да мойым лийын. йошкар ӱжаралан гына ик ий лийэш
мландым пӱчкын огыт пу. Моло
йаллаштыжэ колхоз паша пэш
удан кайа. «Колхоз»—шомакдэчат
ӧ э ш лӱдыт. Садлан, шуко умылтараш логалын, тидэ шотышто шуко пашам шташ кӱлэш.
Кэч могай паша штымэ годым
эн ончак йорло-влакым погымо
чылажымат раш умылтарымэ. Йал
йыда ик-кок гана ӱдрамаш погынымашым штымэ. Тӱрлӧ доклад
штымэ. Утларакшэ тузэммэ нэргэн ойлымо. Ныл йалыштэ ликпунктым почмо. Ончыкыжо чыла
кугу йаллаштэ ликпункт лийэш.
Район мучко гаээтлан 50 жедписчякым ногЙмо. Коклан 3 еуртлан ик гэзэт (Кожла-Э ҥэр) шуэш. Газэт налмаштэ Шигак-еола
эн шэнтэлан кодэш. Мэмнан бри
гадир ик нодписчикым гына мун.
Бригадэ йал еовэтын плэнумэш
отчотым штэн. «Бригадын нашажым кэлшышылан шоглаш»,—ма
нын пунчал мутым луктын.
Э. Туруновский.

Ро

ик комсомо лат -к о м о з штыдэ ыежэ код

Марнӓ кундэмысэ комсомол дэн Чуваш Рэспублнк комсомол шошым ага шташ
сотсиалистичзскин еорэвнованьым штат

з

ф
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до

— Ожно йалыштыда мо чоло
3X08 штымэ годым кулак дэодчулачник-влак тӱрдӧ шойа- сурт улмаш, кы8ыт мыньар уло?—
шаркалэн шогат. Шэмэр крэ- мавын йодат гын.
— Ожно пэлыжат укэ ыльэ—
ыкым колхоэ ш ы м э папгадэч
ш толашат. Йорло дэнэ ик манын 50—60 ийаш кугуза каа коклаштэ кужыжо кулакын ласа.
ак мутшылан ӱшакэн колхоТыжэч раш Еойэш. Калык шупураш лӱдэш. Колховым крэ- кэмын гын, киндат, сатуат шуку
оӓ правалан шотлышат улыт. кулэш. Йал овавлык вийаҥдыдэ
э Звэниг кантон гыч:
паврик-завод сатумат, киндымат,
Еупсола йал марий-влак (Звэ- моло кочкышьшат шукэмдаш (ситаиг к-н) колхоз штымэ пашям- раш) ок лий. Йал озанлыкым чот
рэпосной правашкэ савырьшэ вийаҥдага ончылташ кӱлэш, й;
ашалан шоглат—маныв, «Йа» оэанлыяын сатулыкшым шукэмдыалкор воза.
ман.
'о тугай крэпосБоМ права?
Йал озанлыкым мегай шот дэнэ
хоэ дэнэ таҥастараш лийэш
виЙаҥдаш лнйэш? Йал озанлык
Ок лий. Крэпосной права го- пашашкэ кугу машмным, элэктришэмэр крэсаньык кугу помэ- Ч5СКИЙ вийым пуртэЕг, паша шты
кидыштэ кул шотышто па-» мэ тэкникшым науко почэш кол
штэн илэныт. Чыла пайдажэ тэн гыва йал оэаг кым вийаҥ
эсзык кӱсэныш;:? кайэн. Крэ- |даш лийэш. Тидэ г тыштошэмэр
ой праваштэ улм^ годым крэ- | крэсаньккын ик коц. о гына: шкэ
ык кэч кузэ толашэн гынат— ! озанлыкшымколхозы. I ушэн, сотшыжым сайэмдэнкэртын огыл. ; сиализм корно дэн виБтарымаштэ
^олховыгато чумыр пайдажэ Шэиэр крэсаньык иландыжыи, поын шкз илышыгат гыжыи пырльа ушэн, кугу машикыи
мдашлан кайа. Колхоз озан- налын, элэктричэскнй вийым, у тах
вийаҥмэ сэмын, колкозник-вла- инным пашашкэ пуртэн озаилыкшыи
ат илышыже сайэмэш.
вийаҥда. Озанлык вяйпылэ сэиын
рэсаньыкын
озанлык паша шкэ илышыжым сайэидс
н илымашыжэ ожао могай
С а д л ан ак , коиунист партий ка
э—кызытат тугайак. Ожно папитализму»
косажыи—кулак класым
аша годым 18 шагат пашам
ГЫН, кыэытат
ИРЭСДНЬЬ!КЫН тыгыдэ
озанлыкшптэТГё^шага тымак *озанлыкшым кугу колхоз озанлыныш
ам шта. Ш еэт вуйа озанлы- |УШЭН шзмэр крэсаньынын илытыкучэн илымэ дэнэ крэсаньык; иьш сайэмдаш тырша.
кан илыш гыч нигунамат | Колхоз штымэ пашам эн кӱн ок кэрт.
! лэшлан, эн кугу пашалан шотлаш
алоэанлыкым вийаҥдымэ нэр- ^кӱлэга. Шкэт вуйа кучэн илымэ
ойлэт гын, йужо крэсапьык: | тышдэ озанлыкым колхо8ышко
Ожно илэн улна. Кыэытат; содор, ушэн кулак класым пытак илаш ок хий мо?—манын рэна гын, илышнат содор сайэмэш.
ш.
. 1

ОЗйҤ РДБФДК БРИГАДЫН одшджэ
Йаллаштэ еэмфондым штымэ. Шэмэр крэеаньык вдак
урлыкашым эрыктат

в
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озыш пурышо—погыжым, вольыкшым ужала гые,
тушман пашалан шотлыман
олховыш ушнышо-влаклан йӧ- тышылан шога) тидэ ушэмыштэ
тларак логалжэ—манын, кол- члэнлан шога. Имньыжым иктышш пурышо влакын погыштым, лымэ дэч ужалэн колдыш.
Иоктын.
ыкыштым ужалыктэн пыта«АИонак Мари» колхоз (Йошкаркулак толаша. Колхое вийан
лаш тӱҥалмэ дэч вара пого Ола к-н) члэн Шибаков Йываи
пашам
вольык ужалымаш утларак (Йошкар-Ола Кик&штэ
маш тӱҥальэ. Ончыкыжо ты- шта) погыжым иктышлаш ок пу.
Каик.
титак пашам йӧршэш пытаТэвэ тыгай паша колхозлаштэ,
кӱлэш.
Йошнар Ушэи» (Шэрнур к-н) колхоз шяымэ годым йатыр лийэозыш ушнышо Пӧтыр Мивита да. Тыгай пашам колхоз озанлык
озыш ушнымэкыжэ кӱртньӧ Iвийаҥдаш тырпзышэ огыл, кулак
ыран оравам, пуалтымэ ма- мут почэш штышэ гына штылеш.
шм, пӧрт пуражым ӧрдышкӧ Тыгай титакым чакныдэ пытарэн
толаш кӱлэш.
^лыш.
Укш.
Колхов члэн, альэ колхозыш
Раш» колхозыш (Звэвиг к-н)
ышо Данилов С. В. (колхоз пурышаш годым погыжым, вольыклэньын члэнжэ) колхозыш шым узрла гын—иктышлаш ок
атыдымо погыжым чыла ужа- пу гын, Еолхоаышпуртыманогыл.
Палыдэ тидэ пашам штэн гын,
пытарыш.
Колхозник,
ужэлымэ оксажым
ибикиур йал (Йошкар-Ола к-н) пого вольык
ӰЭМДЫШЭ*
ПОСЭЛКОВЫЙ
у Ш Э М колхоз касышкэ пужо. Укэ г ы й ,
вдэ пыпам пырльа штымэушэ- колхоз гыч поктэн лукман. Кол3 вончышат, пашачэвольыкым юзын КЕЖБЭ члэнжэ колхоз оеаныплаш кэлшышт.
Полэтаэв лыкым ВйЁаҥдаш тыршэн шогыы* (стольӓр школышто туьык- ипо либжэ.
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Нижний гыч67 паш ачэш амыч Марий кундэмышгнолхоз пашаланподшаш толыт. Куным ваш лийаш партиэтс,
м сом ол этс, пропсойуз члэн шамыч к астэн клубэш погынэн,
музык дэн вакзалыш кайат.

Кызыт комсомол ончылно ко- машиным) шэмэр калык коклаш
лэктив озанлыкым штышаш паша шараш.
шога. Тидэ пашам шукташ еот6 трактырым налаш океам песиалистичэский еорэвнованьэ под- гаш.
Йорло крэсаньыклан полшаш
шэн кэртэш. Комсомол органиэатеий сотсиалистичэский еорэвно- 300 еуботнишм шташ.
ваньэ паша дэч ӧрдыштӧокшого.
300 йал озанлык куреым эртаЙанварын 20 шо Чуваш Рэспуб- раш.
16000 тэҥгэаш йал озанлык лиликыеэ дэн Марий кувдэмысэ ком
сомол шурно вӧлтымб покод жа- тэратурым шэмэр коклаш шараш,
пыштэ сотсиалветичэский еорэв-11000 экзэмплӓр «Сам себе агровованьэ шташ договорым штэныт. *ном» журвалым
1000 экз. «ЧуДоговор почэш Чуваш Рэснублик[вага йал» газэтым шараш:
комсомол тыгай пашам шташ» Йал озанлык машин тӧрлаш 40
бригадым шташ.
лийын:
Комсомол вий дэн 600 К 0Л Х 03| Ӧалысэ йачэйвылан шошым ага
дэн артэльым, 2 кугу «Гигант»! кампаний эртараш полшаш ола
гыч, район ла гыч 1000 комеоколхозым шташ.
Кугу урлык вольык ончымо, ку-1молым колташ.
гу урлык шурно ӱдымӧ^дакмоло! Чуваш Рэспублик ношгмодын соттӱрлӧ артэльым 600 ночаш, нинэ^сиалистичзсний еорэвнованьийлан ӱж
артэльыш 12000 08авлывым иур иыж почэш, Марий кундэиысэ ком
тышо йал озанлык копзратив ушэ- сомол организатсий тыгай пашаи
шукташ лийаш:
мыга 5000 езанлыкым пурташ.
Кажнэ комсомол йачэйкэ вий
Йал озанлык кучыюо комеомол-влэкын 5000 дэеӓтин, 15000 дэн колховым альэ млавдэ пашам
дэейтнн моло крэеавьыкын шур- пырльа штымэ артэльым 200, йал
озанлык 2 кугу комуным почаш.
нышткм контроктайаш.
50 йалыштэ тӱшка нур дэн Кызыт улшо тыгыдэ колхоз вла
кым кугу колхозыш еавыраш икмлавдэ пашам шташ еавыраш.
9 пакчам, 4 вэрэ каЙык ончы- тыш ушэдаш полшаш. Чыла комеомолым колховыш пурташ.
мо вэрым почэш.
Комсомол вий дэн кэжнэ йалыШурно эрыкташ, йаллаш 50 ма
шин обозым колташ. Комсомол еэ йачэйкэ келэктив ушэмым (ку
влакын чыла шурвыштым эрык- гу урлык вольык ончымо, кугу
тэн ӱдыкташ, адак моло крэсавь- урлык шурво, моло ушэмым) лпочэдаш, вжвэ ушэмыш 1000 озаныклан грыкташ полшаш.
5000 йал ованлык машиным лыкым чумыраш.
Комсомол влакын 2000 дэеатин
(плугым, шимэ, ӱдымё-мело тӱрлӧ

ӱдымӧ мландыштым, 15000 дэейтин моло крэсаньыкыным контрактовайаш.
50 йалыштэтӱшканурымштаи.
Ола дэн кантонлаш 9 кугу пажчам, 4 вэрэ каЙык ончымо вэрьш
печаш.
50 шурно эрыктымэ маявнобозым шташ.
Кок трактырым налашлан океам погаш.
Йорло крэсаньыклан нолшан
1000 еуботникым шташ.
Йал озанлык машин тӧрлаш
15 бригадым йаллаш колтаю.
ЮӦО комсомолым йал озанлык
курс коч туныктэн лукташ, йал
озанлык литэратурым, 500 экз.
«Сам себе агроном» журналкм
шараш.
Шурно вӧлтымӧ покод жаныштэ
комсомол вий ден сплошной жолэктивиз 1тсий штышаш каптонлаштэ выл районым тӱрые колхо
зыш ушаш. Тидэ жашалан ком
сомол активым йаллаш колташ.
Йалысэ йачэй кылаш паша шташ
полшаш 1000 комсомолым мобилизоватльаш, 50 комсомолым ола
гыч йалыш колхоз паша шташ
колташ.
Марла-рушла. «Комсомол колэктив проншшто» лӱман кнагам
5000 эйз. лукташ.
Ткдэ пашам шуктэн шогаш Ма
рий кувдэмыеэ дэн Чуваш Рэепубликысэ комсомол шкэвыятшм
ударниклан шотлат.
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Обнсподкомын кӱштымыжым тӱрыс шуктымо огыд

-5*:зэ>д^бэ?е?~

к м овкальи юшю юрговоманлан чош

Уйш
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Обисполкомын кӱштымыжӧ по
чэш налог погымо пашам содор
вийаҥдаш, погышаш оксам тӱрыс
погэн шукташ кӱлэш ыльэ. Адак
йанварын 20-лан кантонлаатэ молан паша эркын каймэ нэргэн
увэртараш—ончыктымо ыльэ. Кантоклаштэ тидэ кӱштымым шуктэн
огытыл.
Йанварын 20-лэн Кундэм мучко
йал-озавлык налогым 97,6 протсэнтым погымо (кулак-влак дэч
97,4 протсэнт погымо). Самообло-

жэньэ окса 76,3 протсэнтэ пурэн,
кодшо ийыштэ тӱлышаш окса
88,5 протсэнт погымо. Страковко
оксам тэниӓлан 88,2, кодшо ийыштэ тӱлышашым 38 протсэнт
погэн шуктымо. 3-шо еайомым
крэсаньык коклаштэ—68 прогсэнтым шарымэ. Кольмо ложашым
кундэммучко 57 протсэнт погымо.
Тидэ пашам Обисполкомын прэвидиумжо онча. Прэзидиумын пунчалжыи вэс номырышто увэртарэна.

Чодра йамдылымэ пашаштэ кӱчыкшат, кужыжат уло. Тидэ паЧодра йамдылымэ паша альэ влак поплан нимат пуаш огыл ма шан кӱлэшыжым чыланат манмэ
марта кӱлэш сэмын вийнэн огыл. нын, пунчальыч. Йал уполномо- гайак умлэн
шуктэныт. СайКыяыт ударный тылвым эртарэна. чэный пунчал почэш попым пок- ын умылтарымэ почэш шэмэр
Тидэ тылээ яапыштэ уле вийнам тэн колтыш. Кыраш тӧчышӧ Чэр- крэсаньык влак рӱж тарванэн, икчодра йамдылымэ пашалан «мо- нов дэч уполномочэный шылын тэ кодтэ чодра пашаш лэктыт.
билизовайаш» кӱлэш. Чыла паша- утлыш. Вэс кана попым покты- Тэвэ «Пэро» йалкор тыгэ воэа:
ч», слуяышо, чыла органиватсэ- мылан Чэрнов пушташ сӧра.
«Нурӱмбал марий-влак (Морвлак чодра йамдылымэ пашаштэ
Тулык.
ко к-н) рошто кэчын суботни1^рлб чаракым сэҥэи, пашам вийкым штэн улыт. Йатыр чодрам
Тэвэ чодра пашам пужэн шоИрнин йалысэ «Марий пашаээ*
Лажйал районышто (Шэрнур к н)
агдаш тыршыман.
руэн, Ушӱт эҥэрышвэ шупшык- лӱман артэль (Провой к-н) шкэ 1445 тэҥгэаш еайом шарымэ.
гышо тушман-влак. Нинын паШэмэр-влак тидэ шотым умлэн шашт чодра йамдылымэ пашам
тэныт. Суботникыш йалысэ чы- члэнышт коклаштэ 1930 ийын
Куикудан йал марий (Йошкарналын, чодра пашаш пижыныт. кугунак ок ончылто. Нуно пашала крэсаньык мавмэ гайак мий- йанварын 21 жэлан 3-шо еайо- Ола-к-н) Тропим Миклай ч о р а
Кашакын ушнэн, чодрашкэ лэк- чэ-влакын кумылыштым пудыртат.
эныт. Памаш тӱр почиҥга ма- мым 1205 тэҥгэашым шарэн. Пэв- пашам штэн 100 тэҥгэаш еа#отыт. Тугэ гынат, чодра пашаштэ
рийат
Нурӱмбал сэмынак су- ральын 1-жэ марвэ 2 тӱжэм тэҥ- мым валэш. Шкэ сэмынжа налаш
Тыгай служышо-влакым чодра па
кучыкшат йатыр уло. Служышо ша гыч содор кожэн лукман. Пар
ботникым штэныт. Тыгэ крэ- гэш шукташ шона.
моло чодра пашачэ влакым ӱжэш.
коклаштэ кэлшыдымэ-влак, тошто тий, комсомол йачэйкэ дэнэ ра
саньык-влак элнам индустриыҥБ. Ф.
Н. Ш .
торговой, мойн улыт. Пашам вийа- бочком влаклан чодра йамдылымэ
даш полшат».
Кугу-Мушко йалыштэ (Шэрнур
Успзн почингаштэ (Орша к-н) 36
ш*даш тыршымэ олмэш, нуно ча- пашам чот эскэрыман. КэлшыдыБэс йалкор тыгэ воеа:
сурт озанлыклан 180 тэҥгэаш к-н) Нольык - марий школышто
раклэн, пужэн гына шогат. Ти- мэ-влакым шижын валын, [нуным
«Ошӱргӧ районысо
туныктышэ Йапсэйэв 230 тэҥгэаш
еайомым налыныт.
И. Н.
дыжэ йалкор влакын вошма гыч содор кораҥдыман. Пашам вийан
Ола к-н) крэсаньык влак шорык
Шойдӱҥ йалыштэ (Шэрвур к-н) зайомым шарашподпискым погэн
раш койэш. Тэвэ:
йол пайрзмым йӱын эртарымэ ол- 60 сурт ованлыклан ЗОО^тэҥгэаш кайыш.
ончык кодташ—манын, чодрда лоҥмэш, чодра йамдылымэ пашам вайомым налыныт.
Шӱльым тӱрыс ок пу
гаштэ самокритик тулым чот ылыКыеыт оксам огыт пого. Йэпсштэныт. Оячыкшат ӱарньа пайОрша лэспромховын 5-шэ уча- жтарыман. Чодра йамдылымэ па
эйэват толын тошкалын о г ы ^
Ломбэрын.
рэм годымат тугак чарныдэ чод•кыштэ * владовшиклан Коротиов шаш чыла шэмэр-влакым тарваИыван-сола районышто (Шэрнур Кӧ погаш тӱҥалэш гыа?
ра пашам шташ кэлшэвыт. ЧодПудранышэ.
Пӧтр шога. Пашачэ-влак дэсӓтич- тэн, тушман влакым сэҥаш пижк-н)
9 йал уло. Тидэ 9 йалыштэ
ра йамдылымэ пашамат иктэ
Визыи
йал
(Шэрзур
к-н) еайом
б и й висам огыт палат, арчал дэч ман.
вэсышт коклаштэ сотсиалисти- 8 йалжэ еаӓом шарымэ планым шарымэ пашаштэ пэш шэҥгэлаэ
Чодра йамдылышэ пашачэ-влапэл путым, мойн кучэн кода, онтӱрс
шуктэн.
чэский сорэвноааньэ шот дэнэ
далэн виса. Тидэ кладовшикым кын кумылыштым нӧлдалаш куль
Ик кӱтыл-рзгэж йал гына кодын. 40 протсэнтым гына шаштат,»—манын Эпай йалкор
тур паша полша.
кокэк лукмын.
Пистэр.
план почэш 70 тэҥгэаш налшаш рымэ.
воеа.
Чыла учасЕылаштэ, лэспромкоӰштымбал йал (Торйал к^н) 42
Оксам арам налэш.
Нинэ воеымаш гыч крэсаньык 35 т. гына налын.
злаштз клуб, йошкар пусак, раЭскэршэ.
суртлан
115 тэҥгэаш кумшо заЧодра ёал марий (Морко к-и),
библиотэк уло. Кузэ вара влакын рашумлэн шуктымыштым
Кома районышто (Иошкар Ола йомым налыныт. Марий карт дэн
Вӧдыр Эчэй чодра пашаштэ пыр- культур паша вийнэн толэш? Ти*' палаш лийэш. Шэмэр крэсаньыккашыклан шога. Пашажым гын, дэ паша чыла вэрэат кӱлэш сэ-! влакат пашачэ клас дэнэ пырльа к-н) заданьэ шот почэш 3 шо еай- тошто торговой гына еайомым
огыт нал.
омым 102% шарымэ.
Б. Ф.
тилеылан кок арньа гына шта. мын шталтэш—манаш ок лий. 1сотсиализм шташ полшат.
Пашачэ покташ каймэ амал дэнэ, Йалкор тидэ пашан кӱчыкшым! Тугэ гынат, чыла врзсаньыкат
мӧҥгыштыжӧ ила.
Кол.
мэмнан ончылно шогышо пашам
раш ончыкта.
— «Суслонгэр пристинысэ йош- альэ марте раш умылэн шуктэн
Тасма сэмынак вискала,
Тидэ паша альэ кӱлэш СЭМЫН вийнэн огыд
кар
пусакыштэ нимо шотат укз. огыл—манаш, лийэш.
Крэсола йал марий (ЙошкарТидэ
пашам Кундэмыштына По- погымо. Моло шӱкшак сатум пэш
Сорокин
В.
йалкор
тыгэ
воеа:
Ола кант.) Опанас Йапим Йыван Кӱварыштэ лавра, пӧрт тич талэводсойув,
Животноводсойув, Ма- шагал погымо.
«Коркан
Курык
районыш
(МорИрша лэсховын 5-шэ учаскыштэ мак шикш, погывэн картла окса
рисойуе, Промлэсойув, Охотник
ко
к-н)
крэсавьык-влаклан
чодра
Шылым—67 протсэнт
нЯфэ,
дэнэ
модыт,
ЙӰШӧ-влакмурым
муныркашыклан шога. Ожно тасмам,
ушэм, Госторг, Коваштэ синдикат сурт кайыкым— 7 протсэнт, вольпаша
нэргэн
умылтараш
лум
воч
рат,
кармоньым
кычкырыктат.
моло ӱдрамаш сатум ужален онштат. Йанварын 1-шэ марта (кум ык шолым—9 протсэнт, муным—
далкалэн коштын. Кыеыт шупшык- Культур паша манмэт огэшат кой. ] ыэшкэ иктат толын огыл. Нойтылеэ жапыштэ) йытын мушым— 10 протсэнт, парэҥгым— 79 протабырын
20-жо
дэч
вара
кэчэ
Баракыштэ—тугак.
Пашачэ-влак
тымо чодрам кӱчыкэмдэн при63 протсэнт, йытын БӦШМЫМ— сэнт, мӱм—24 протсэнт йамдыйэда
2—
3
йэҥ
толаш
тӱҥальыч.
йӱыт,
пӧртыштак
укшынчыт,
крэввмайа. Тасмалак шуйна шона
59
протсэнтым, кугу коваштым— лымэ.
Нупо
крэсаньык
влавЫм
тӱрлӧ
далыт. Ик артэль уполномочэный
дыр.
65 протсэнтым, тыгыдэ коваштым
лэспромхозыш
чодра
паша
шташ
вӱр
вуеык
шинча.
Милитсэ
мийыШӱкшак погымо пашам вийКапка мэҥгэ.
шат, нимат штэн ыш кэрт, Упол- ӱжаш пижыч. Тэвэ дэкабрын 6-жо — 10 %, мэжым- 5% , лум— 1%, аҥдаш кызытак талын пижман.
Ондалашак тырша.
йал
совэтыш—-Кужэр шӱкшак рургэмым—4% , кайык
вомочдныйын кӱзӧ дэч лӱдын лэк- мэмнан
Мупзмари лэспромхоБын Алзксзй- тын кайыш,—манын, Варакш йал- участка гыч ик уполвомочэный пуиым —2 % , сӧсна шуым—3 %, Мартын 15-шэ мартэ тидэ паша
эвсвий учасвыштэ, пркашыклан
тольо. Чодра пашаш каймэ пэргэн эмлык шудым—1,5 протсэнтым планым тӱрысак шукташ кӱлэш.
кор воеа.
Чапык йал (Звэнигов кантон) маТыгай шот-пашам гына чарак- йаллашкэ кагае дэн увэртараш
рийым Чзрвов Йыван Сэмоным
кӱштышат, вэс районыш лэитын
налыныт. Тудо 1927 ийыштэ Оеаҥ- ла. Тидэ кӱчыкым содор пытараш, кайыш. Толшо уполномочэный влак
ыззтэ торгайзн, йалыштыжэ совэт культур пашам вийаҥдашак кӱ- крэсаньык погынымаштэ
огыт
Пэвральын 2-шо гыч тӱҥалын лан тидэ пашашке сотсиалистипаша ваштарэш шога. Чапчык лвш. Пырдыж газэтым лувтын умылтарэ, партий, комсомол йачэййалыштэ машин ушэм почыл-о. шогыман. Пашачэ к®клаштэ кна- кэ дэнат кылым кучаш огыт ийуль тылывэ мартэ 1905—6— 7 чэсеий сорэвновавьэ шот дэнэ
ийыштэ шочшо-влакым сар паша- ПЁЖман.
Чэрнов шалаташ тыршыш, садла- гам, гавэтым лудман. Арака йӱшӧ, тыршэ».
крэдалшэ—влакым
пырдыж
гаеэт
Эн ондак учэбный пунктыш
лан туныкташ тӱҥалыт.
нак 5 тэҥгэ штрапым тӱлыш.
Чодра йамдылымэ пашам вийМэмнан йырна эртак капита* жапшылан толаш, тидэ пашашкэ
Пыркашыклан пурымэкшз Чап* коч, погынымашлаштэ самокритик аҥдаш партйачэйкэ, комсомол, йал
чык йалыштэ Каврлан Миклай шот дэнэ чараш лукмаи, пытараш совэт куеэ полшэн шогат, кузэ ну- л е с т влак улыт. Нуно Совэт йӧрдымӧ влак ынышт в э р э ш т ^
Ушэмым тӱрлӧ сэмын пытараш манын эскэраш, колхоеыш пурымо
дэч рэгӧвьчым 8 тэҥгэш вальэ, 3 КӱЛБШ.
Чодра йамдылымэ пашаштэ са- но шэмэр коклаштэ тидэ паша шонат. Сандэнэ мыланна Совэт шотыштат эн ончылно лийаш кӱтэҥгэжым гына тӱлыш. 1929 к
нэргэн умылтарэн шогат, Сорокин
ыштэ (уполномочэный ыльэ) чодра мокритивым потен, чыла тӧрсырым ыш возо. Тидэ пашам шукташ Ушэмысэ шэмэр - влаклан шкэ лэш.
пытарыман.
Комсомол-влаклан
эн
Учэбный пунктышто туныктыма
ушэмнам аралаш йамдэ лийын
йытырайшэ пашачэ-влакын 115
партий, комсомол, пропсойуз, Со
годым
тунэмше-влакым воэнкорончылно
шогыман.
шогаш
кӱлэш.
тэҥгэм кучэн кодаш тӧчыш. Чэрвет органиеатсэ влакланат пижлават
тувыкташ
кӱлэш. Нуво шкэ
Партий,
комсомол
органЕватсий,
Гр.
Игнатьэв.
но* попымат чот арала: Марийман. Чодра йамдылымв пашаш
йал совэт-влаклан, адак тувэмаш тунэммышт нэргэн, сотсиалием
каймэ нэргэн крэсавьык-влаклан
толшаш-влакланат тидэ пашашкэ штымэ пашаштэ полшэн шоп*
раш умылтарэн иуаш кӱлэш.
йӧрдымӧ (вэикан, вулак, моло мышт нэргэн, гавэт коч умылтар
тушман)-влак ывышт вэрэшт— шогаш тӱҥалышт.
Суботник ваштарэш шога маныв, чот эскэрэн шогыман.
Учэбвый пувктышто туныкт&1«
1905— 6—7 ийыштэ шочшо- тӱҥалмэк, партий, комсомол, пропШолаҥгуш пристиныштэ (Мушмари лэспрохоз, Звэнигов уча- влав чодра пашаштэ улыт гынат, сойуе органиватсэ-влаклаи тид»
скэ) грузчик-влак
суботникым учэбвый пунвтыш ончыЕтымо жа- пашаштэ полшэн шогаш кӱлэш.
штышт. Участкэ вуйлатышын по- план толаш вӱлэш. Эн ондав Нунын коклаштэ доел&дым , вэчы Йошвар-Ола, Чывма, Йурин, Звэ- рым, спэвтакыльым шындаш вӱмошньывшо тольат.
виг
кантон гыч учэбный пунктыш лэш. Совэт Ушэм аралышэ чын
— «Роботайеа вэлэ, садак сооролым йамдылаш тыршыман^.
вэтлан кугу полышым пушашда толшашлык улыт.
Учьбвый пувктышто тувэмшэТидэ ийыштэ шочшо-влак кокувэ»— маньэ. Пашачэ-влак грувитвлаклаи
наэва Нургэм ок пуалт.
лаштэ
дистсишин
лийман.
Йӱын,
лымым вудалтышт. Тыгэ Котель
ников—пашачын кумылыштым пу- орадылавэн мойын коштмаш ынкж Саидэкэ вувылав шкэ вургекышт
дыратэн кодыш. Чодра пашам лий. Кажвэ рвэеэ сотсиализм шты дэн толаш кӱлэш.
1905—6— 1 ийыштэ шочшочараклэн шогымылан Котэльни- мэ пашаштэ, колхое шташ мойын
ковым паша гыч кораҥдэн, суд полшэн шогыжо. Шкэжат йэшгэ влав учэбвый пуввтышво жапшылан толыт, Совэт Ушэм аоалаш
колхозыш пурыжо.
коч пӱтыралман.
йамде лийыт—маяын ӱшан»
Шэмэр
вресаньык
икшывэ-влакЯ — Иван.
«Эл от» лэспромхозын пашачэ^имньыжэ-влак.

Нуным чаманыдэ кошэн дуктын—пашам вийаҥдэна
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ЛЭНИНЫН СУГЫНЬЫЖЫМ
ШУКТАШӒК КӰЛЭШ

КОМСОМОЛ ИЙЧЭЙКЫМШТЭ еДИОКРЙТНКЬШ ВИЙДҤДЬШАН Нультпохол дач ӧрдыштӧ кош тш окепомынш лЛ
Кой солӧ вомсоновэс-влонын ЛЗВЙЯ ЕОИСОНОЯ родвны ш тз
-пашом
яяйиы ш т ок шу аяо но
пояшыш

Комсомопэс— Блинов ш кэнжым
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почмыдан кок ий лийэш гынат,
Кой-сола комсомолэс-влак иканат
мийэн тошкалын огытыл. Колхоз
члэн коклаштэ, утларакшым ӱдрамаш коклаштэ тунэмдымэ йатыр улыт, комсомолэс-влак туныктышаш нэргэн ушышкат налын
огытыл.
Иугэнзрский.

Орша кантонышто дикбэ* паша
моло кантонда—дэч сай кайа'
Канткомод вдакдан нэрыме шотым пытармаи, культпоход паша
вийаҥдаш ваш-ваш сотсиалисгнчэскай сорзвнованьыш лэкташ
кӱдзш.
Культпоход вртармашт» йачэйкэ
дэнэ йачэйкат тӧр огытыд, йужыжо вийан пяжын, йужыжо йӧршӧш ок штэ. Тунэмдымал пытарымэ пашам нэлэ пашадан, адьв
ок кӱл пашалан шотдышо комсомолзсат удо.
Лай сола йачэйкысэ (Орша к-н)
комсомолэо-пдак: Муржаков дэнэ
Гришкин диквидатыр Еурсышто
тунемыныт. КОНО КОГЫВЬЫШТЫмат нашаш колдыш. 3 арньа туныктыштда, ӧрканышт. Кызыт
огыт туныкто, мӧҥгыштышт илат.
(Кужиарын).
Гришкин дэнэ Муржаковлан ала
окса шагалла чучын. Кызыт огыт
туньткто гын, йачэйкыжэ мом
онча? Оксала тувыктымышт ок
шу гын, культпоход шот дэн йара
туныкташ шогалдыман. Нуно в э т
КИМ значокым, комсомол билэтым нумалыштыт,-вуйым шупшыи

би
бл

Шуктэртэ
огыл Саламатнур
(Шэрнур к-н) комсомол йачэйкын
пашажым тэргышт. Тэргылымаштэ
бэспартийный-влакат шуко ыльыч.
Бӱрон отчотшо почэш самокритик
чот ылыжэ. Йачэйкын, ойыртэмыш комсомолвс-влакын титак
пашаштым чыла тӱжвак луктыч.
Комсомолэс-влакын шинчымышт
(тунэммышт) шагал. Газэтым, «ша
гам огыт луд. Политшколыш огыт
кошт. Рэволӱгсий пайрэмым огыт
Тыгаӓым чот пӱтырадмзн
штэ. Покро пайрэмым гын пэш
Кой - сола комсомол йачэйкэ чот сырэныт,—садак тидэ газэ- чот йӱын эртарэныт.
Паша план, диетсиплин увэ.
(Шэрнур к-н) йанварын 21-жэ тым кушкэдына, возышын ушыпырдыж гаээтым луктын. Спэк- жым пуртэна — манын ойлышт. Идалук годсэк члэн окса тӱлыдытакд^ дэч ончыч калыклан лудаш Изиш лиймэк гавэт ала куш йомо. мат уло. Кӱсотыш кумалмашыш
школ пӧртӧш сакэн. Газэтыштэ— Калык пэш луднэжэ ыльэ, муаш | коштышт, тядым «комунальный
*
! обэд»—маныт. Колхозышто илаш
Коновалов — погынымашыш, по- ыш лий.
Адак школышто тунэмшэ-влак | ок дий—маныт. Кулаклан киндым
ЛИТШКОЛЫШ ОК КОШТ, К0ДХ08Ы Ш
ок пуро, самокритикым ок йӧратэ; «Вий ой» пырдыж газэтым лук-»тӱлыкташ чаманэныт. КомсомоИванов С.—ачажым сусыртымэш тыт. Тудо гаээтэшат пионьэр во- /•иэс—Кикрӓков—каена парэнтым
кырэн; Пакээв А.—оксала карт жатыймыт: Савэльэва дэнэ Кукуш-1шӱкташ гына пога—манын. Кадэн модэш, кӱсотыш е о ш т э ш ; кина, адак моло нэргэнат возымо <валэров газэт налаш оксам погэн,
Бэрдников—-ватыжэ дэн о е к э л ш э ; ыльэ. Нунат сырэн улыт, газэ-\ 3 тылзэ годсэк шкэдэнжэ кучэн.
Иакээв Гриш дэнэ Ильа ватыш- тыш возышым вурсат, «уш иур- Моло пашаштат пачар. Ик ман&ш
лӱмышт вэлэ «йомсомолэо» улмаш
тым кырат—манын, вовымо ыльэ. таш» сӧрат.
Пунчалыштэ йужо вомсомолэс^ а зэт ы ш воэадтшэ - влак пэш
Йалтанай Мӧнэтай.
лан прэдупрэждэвьым пуэныт. У
бӱролан тыгай катык пашам соШкаданышт «уш пуртага» ок днё мо?!
дор пытараш кӱштымо.
Сотсиализм штымаштэ кэрэк пурла вэлкэ лупшалдшэ опорту
Паша вийна
могай пашат о б ш э с т в э н о с т ь л а н нистлан шотлат. Тыгай партийэтс ;
У
бӱро
сайлымэ дэч “вара
кэлшышын сай шталдшэ, титак дэн—партий гыч лугм ш крэда-» ’
Г паша
иаша
лыт
г
3
^
вийнаш
тӱҥальэ.
Марий
комсопаша ынжэ лий, Еажнэ йэҥын,
мод органнэатсийым Чуваш ком
к а ж н э о р г а н и з а т с и й ы э пашажым
Комсомол организатсий кӧргысомол
организатсий сотсиалистик р и т и к шот дэн о н ч а ш — м а н ы н , штат
тыгак штыман. Лэнинсэ
чэский
сорэваованьыш ӱжмӧ по
к о м у я и сх п а р т и й с а м о к р и т и к л о  комсомол партийын тӱҥ корныжо
чэш,
Шэрнур
Канткомол 3 экэ.
зунгам л у Е ты н . Тидэ лозунгам вэрыч шога, пурла, «шола» вэлкэ
(«Лэнинская
смена»
газэтым шаилышыш пурташ, самоЕ ритиЕ Ы м лупшалдшэ - влакым шкэ _____
кокла
3 ЭКЗ. ОЛМЭШ 10 ЭК8.
к у м д а н шараш кӱшта.
гычшэ чаманыдэ эрыкта.
1раш пуэн *
тт
*
Пурла вэлкэ лупшалдшэ-влак
Кой-сола йачэйкын бӱрожо мом!шаРаш Лйёы** Чодра
гына, самокритак вийаҥдымэ ваш штэн, пурла вэлкэ лупшалдшэ 1МЭ 11ашаш” ° комсомолэсым, иваштарэш йачэйкэ кузэ крэдалэш ] он^эр нап*аш
комсомоле' ын
тарэш шогат.
мобилнзовайэя. Тидэ шотышто Руш
— Кой-сола комсомолэс влакат — йалкоо у в э в т в н о т л
*
I Шой комсомолйачэйкым сорэвнополитивым начар шинчымышт пэлСамокрптик пызыршэ - влакым I
„
р
^
..
ты^ пурла в э л к э лупшаддшэ кор- содор тэргэн налаш кулэш, пыр- ; ваньыш ужмӧ, договор* ШТЫМЭ.
л
но дан вайэныт, самовритик ло дыж газэтым кушкэдын улыт гын,
_____
'
тидлан У. К. манмэ кнагаштэ— „
зунг ваштарэш лийыныт.
Партий кӧргыштӧ самокритик кэлшышэ статьа уло, тидэ статьа
ваштарэш шогышым—партийын почэш кӱлэш вэрыш вуйым ший- 1
ОРСКбЛОН УЖЙЛЫШ
Р.
I Ӧрша-сола йалысэ (Иошкартӱҥ корно гычжо кораҥшылан, ман.
/
Ола к-н) йад озандык артэльыштэ
, вуйлатышылан комсомолэс—БлиКойсода
комсомол
йачэйкэ
(Шэрнур к-н)—чыла -комсомолзс
члаклая колхозыш пурашманын,
«ктаж вич кана пунчалым лукгын. Альэ мартэ ик комсомолэсат
колхозыш пурэн огыл, пурашат
огыг шоно. Тора огыл «Иошкар
ушэм» колхоз уло. Тидэ колхоз

Тунэмдымэ кугу йэн1 туныктымо
паша пэш эркын вайа. Комсомол, пропсойуэ моло органи8атсийвлак тидэ пашаш кӱлэш сэмын
пижын огытыл.
Лэнин
комсомол — тув эмдымаш пытарашлан кажнэ ийын
культпоходым эртара. Тэний Ма
рий кундэмыштэ культпоход кӱлэш сэмын вийнйн огыл. Кӧ вара
титакан? Пӧрвӧйак канткомолвлак титакан улыт, сойуз корно
дэн начар вуйлатэн шогат, вара
йачэйкэ, шеэт комсомолэс-влакынат титакышт пэш уло. Нуно
кӱшыч вуйлатымым, кычкырмым
вучэн кийат. Комсомол пашам у
Сӧмын шташ--маямаштэ, тыгай шот
лийын огэш карт,— йачэйЕэ, ЕОМсомолэс влаЕ лан чыла пашашват,
шеэ гыч пижман, тӱрлӧ
йӧным
кычалын паша вийаҥдаш тыршыман.
Культпоход эртарымаштэ—сотсиалистичэскиЙ сорэвнованьэ, удар
ный бригад, ударный груп штымашым пэш шагал колына.
Тэний Марий кундэмысэ ком
сомол организатсий 10 тӱжэм
тунэмдымэ кугу йэҥым туныкташ
лиЁэ. Тидэ пашалан 650 комсомолэсым мобилизовайаш шаымэ.
Орша канткомол вэлэ мобилизовайаш пумо развэрскым тэмэн,
моло кактонлаштэ 50—60 комсомолэс гыч вэлэ мобили8овайэныт.

нов шога ш ь э- ЧаРныдэ

йуын

Кажнэ комсомодэсдап—10
Марий Бозжай йалыштэ (Одо
область) комсомол йачэйкэ—кажнэ
комсомолэслан 10 тунэмдымэ йэҥым туныктзя шуктага пунчалыя.
Пунчал илышыга пура.
Комсомолэс.

ОГЫТ Е Э р т.

Культпоход дэч шылаш тӧчышӧ, культпоходым оксала штымэ
пашаш савыраш тыршышэ комсомолэсым — комсомолышто кучаш
шот укэ,—эрыктэн шогымаи.
ДЭЧ ПОЧЭШ

КОД-

ман огыд

Ошӱргӧ ш е о л ы ш т о
(Иошкар
ола к-н) туныктышо—Муравйов
кае йэда 40 тунэмдымэ вугу йэным туныкта. Иаллаштэ умылтарэя е о ш т ы и да, тунэмаш чылан
коштыт. Кожла-сола школышто
Мэ КОЕЫТ ГЫЧ
Арбап ШКМ-штэ (Йешкар-Ола туныктышо влак 2 йэҥым гына
к-н) 40 рвэзэ тунэмэш. Кажвэ туныктат. Нуныжат р а т огьн
тунэмшылан 2 тунэмдымэ йэн’ гыч кошт. I
тувыкташ пунчалнныт.
Пиасир эмлымэ вэрлан (ЙошкарПэкшик-сола (Йошкар-Ола к-н) Ола к-н) 9 тунэмдымэ кугу йэҥым
ликпунктышто тунэмшэ ӱдыр-влак туныкташ пумо. Пэл тэлат эртыш,
Ошӱргӧ школэш епэктакльым, кон- туныктышаш нэргэн шоналдымаевртым шындышт. Калыклаи пэш шаг укэ.
Тунэиаш шоиышо.

ЕЭЛПШШ.

[коштмыжлан члэн-влак лэкташ
| ойлаш тӱҥалыныт. Комсомол йаПоднтнк пашам мондымо ок кӱд
чэЙкэ тидым шижат, Блиновым
Дошкольный поход мэмпан альэ
Марий Во8жай йалэш (Одо об-! молэс влак кучэн, милитсийыш комсомол члэн гыч лукто. Тудо марК9 чот шарЛЭн огыл. Мутлалаеть) 1925ийыштэкомсомол йаео л д ы ш т .
Суд лийэ. Васлийым партий кандидат. Тужэчшатӱш нэн гыяа огыл, пашаштак лийжэ
чэйкэ почылдо.Йалым
еотеиа- 6 тылвылан кавна пашаш кол- тылыт дыр шояэна.
—манын, мыланна пижашна кӱлизм корно дэн колдышаш вэрыч! дышт. Тудо кызыт казна пашаш-1
лэш. Т э е и й 140 плошчадкым, 10
5 ий коклаштэ йатыр пашам тэ, комсомол йачэйкэ—тараэ, йор- \ Токтар-сола й&лыштэ (Торйал йоча еатым угыч почага кӱлэш.
штьтмэ.
ло, ик марда-влаЕ коклаштэ шкэ к_н) партий дэнэ комсомол йачэй-1Мэр ушэм влак, шэмэр влак
Йачэйкэ пэлэн драм кружок пашажым адакат чот вийаҥдэн кымыт улыт. Политнклан
тунэ- полшэн огыт тол гын, тидэ па
;ло. Тошто йӱла дэн крэдалын, у шога.
маш шоналдымашат укэ.
шам кӱлын штэн огына шукто.
йӱлам шарэн шега. Тидэ жапышКоисоиолэс. |
Чэчкэи.
Тидэ пашага мэр ушэм влакым
тэ 18 кана^ епэктакльым шындыпэш кагал шупгаын шогэна. Тэвэ
Одо область.
| куштылго кавалэрнйым
мэ. Спэктакль дэч лэкшэ океадэя
Иошкарола КИК вомэн штаб
Рэдаксий дэч. Марий Возжай \
ПОЧЫЧ
йачэйкылан, йошкар пусаклан мо
шталтыв. Йавварын 13-гао ш н а
йалыеэ комсомол йачэйкын кульСалтак-корэм комсомол йачзйкэ еадэ штаб планым шташ кӱлэш—
кӱлэшым валэдат.
Комсомолэс влак тыршымэ дэн тур пашажэ еай кайа—манаш (Йошкар-Ола к-н) пэлэа куштыл канын оИым луктын. Пашалан
йошкар пусакым почмо. Тӱрлӧ лийэш. Политик пашажэ кузэ го кавалэрийым почыч, 7 йэҥ пижаш кӱлэш—монын, нойабрышгазэт, журыалым валыт, кае йэда кайа, гын комсомолэтсын вееымаш нурэн. Пашам план почэш штат.
чюгынэн лудыт, каҥашэн шинчат. гыч вимат ок кой. Комсомол йашындылын, Комсомол шканжэ вашталЙошкар пуеак пэлэн ӱлрамаш чэ й еэ — е п эЕ т а к д ь ы м
Йанварын 15 жӧ. Кае. Орша
кид паша кружок почмо. Йошкар | сотсиали8м иаымэ пашам ончыко
дышым йамдыла
еолтӧн
ок
керт.
1Сомсомоллан—парпусакыштэ е к еэпаратыр, ик маеЙошкар-Ола 7 ийаш ш ео л „ э <»»Р- ><>») » ч ӱ д р а г
« о
**-#
МОг п - п т г а я *
Птаг пи.
панпгагка
лобойко, ик ургымо машин уло. тийын ПОЛИТИЕШКМ илышыш пур- лэвеэ комсомол
йачэйкэ Кожла маш-влак. Орша еэла дэлэгаткэ
УдГ*шаш-влак шӧр ойраш коштыт. тэн шогыман. Куз&рак вара ком еола йалэш пионьэ^отрӓдымпочо. влакыи пошЕЫмашышт. Иктаж 60
Удрамаш (ватэ) влак вуйэш сомол й а ч э й Е э сотсиализм шташ Паша виктараш ик комсомолэсым ӱдракаш уло.
Ик ӱдрамаш ойла — мэмиан
ж ынды уэ шовычыштым (шымак- полшэн шога, кузэраЕ еолхоз вэр- ойрымо.
районышто беспризорный рвэзэ
гэн умылтара, кузэрак кулак ваш
шым) кудаллат.
Йӱнш.
шамыч йатыр улыт. Тэвэ Мика& Комсомол йачэйкэ пэлэн тылээ тарэш крэдалаш йорло влакым
йыда. «Ӱжара» ьырдыж гавэт лэк- чумырэн шога, тэвэ тидэ тӱҥ па Еэлэ паша дэч лӱдыныт лын Иквав Пӧтыржӧ кушто лийынЙошкар-Ола 7 ийаш школ пэ- тушто илэн коштэш, тудьш ачажэ
шам—вэе еэмывжэ калаеаш по
ТЕШ.
Возжай лэнеэ пионьэр отрӓд пэдтэхникум аважэ укэ. Тудын гай молат
Комсомол пашам у еэмын шты- литик пашам—Марий
маш тарзэ, йорло влаклан кэлша. комсомол йачэйкэ кувэ шуктэн пэдэнеэ отрӓдым еорэвновавьыш улыт. Мылана бэсприворный вла
Кулак влак чарыкым шывдылаш, шога, тидэ нэргэн возаш кӱлэш ӱжыв ыдьэ. Догорэш кидпышташ кым пытараш тыршыман, нуным
- лӱдыктылаш тӧчат. Подкулачник ыльэ. Культур пашамат мондымо лӱдыныт. Паша вэлыла чучын. Мэ дэтдомышко, школышко, моло вэрэат тунэмаш колташ тыршыман
—Очай Васлий комсомолэсым кӱ- ок кӱл. Тугэ гынат, эн ^ончылно уэш ӱжына.
—манын, мутшым кошартыш.
Йамдз лийэа.
Иӱкш.
эб д э н шураддаш тӧчыш. Комсо- политик паша лийжэ.

„Дошкольны! пощ ы м “ торвотош ерзш
так колталтын ыльэ.
Пропсойуз влакат тидэ пашаштэ путырак шагал полшэя шогат.
Ойлая маяаш: дэкабрын 29 жэ
дошкольникын кэчыжэ шталтэ.
Тидын лӱмэш кузэ икшывым ончаш кӱлэшыжым ончыкташ выс
тавка шталтэ.
Йанварын 1-лан пропсойуз но
тывым аш почылто. Садэ выетавкым дэлэгат-влаклан ончыктышаш
олмэш, еодорак почаш гына кӱштышт.
Кантонысо штаб вдаклан тарванаш кӱлэш, пашам вийаҥдыман.

Езшриюрный йочо ыжнэ лий

О.0)

—■ Чын, тидэ чын— ӱдрамашвлак йӱк шокта.

Дэлэгаткэ влак:
— Орша районышхо мыюьар
бзепризорвый улмыжым палэн па
лат, ударный бригадым шташ.
Рвэзэ влакым аралышэ йачэйкым
почаш (Ячейка гбшества друг
детей)—пунчалыч. Й ач эй Е ы ш чыла
дэлэгаткэ-влак члэвлан пурышт,.
ударный бригадыш 16 дэлэгаткэ
возалтыч.
Моло ӰДРаМаш-влакыМат тид*
ушэмышкз шупшаш, вувылан
умылтараш комисым еайлышот.
АрОор иарий.
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Шрапеийыттэ

Китайыттэ

I

Кывыт С овэт У шӧм мучко, мэм- шыш пуртэн шогыман. г,
Кула ко
нан кундэмыштат, инжэнэр-тэкник ман ваштарэш талын крэд
арньа эртаралтэш. Тидэ арньа Паврик, еавод, йал озанлык
ЗАБАСТО ВКО Ш ЯРД ЭН Ш О ГА
годым кугу пашам шташ логалэш. машиным утларак пуртэн,
Бэльфер олаштэ 12000 мэтаБэльфор олаштэ кугу митинг
Инжэнэр, тэжешк, агроаом, моло куштылэмдыман. Спэгсиали|0
дист влак »абастовкым тӱҥалы- лийын. 10000 пашачэ митингыш
1 Китай-Восточ. кӱртньӧ корно слэтсиалист влакын пашаштым у стар-влакым угыч йамдыл
ныт. Забастовко шарлэн вэле *шо- мийэн ыльч. Пашачэ влак—эабакӧрно д э е э колташ, сотсиализм талын полшэн шогаш кӱлэ!
га. Пашачэ комитэт— «оза влак сговкым чарнаш огыл—манын, гыч бэлогвардэйс влакым лукты- 1штымэ
паода дэн, вич ийаш план шачэ клас дэнэ, гаэмэр к|
ныт.
Тидэ
кэчылаштэ
бОО
бэломэишам ӓодмына дзнэ кэлшат гын пунчал мутым луктыныт.
I
гвардэйс
влак
Рудый
йолташ
ка-1
Д^н
кэлыштарэн
виктараш кӱлэш. ык-влак дэнэ пэҥгыдэ кыл
вэлэ забастовкым чарнэна— мабинэтышкыжэ вийэш
пурэныт.' Аднк шэмэр коклаштэ тэкник шо- чыман, Тидэ арньа жапыштя
ныҥ, иунчалым луктын.
Прансийын
армийыштыжэ— Вурсэн, мысшлэн — 3 тылчаш п а - ,тым умылтараш тидэ арньа жаспэтсиалист 10 йаҥым «Тэк’
Мэталист вл^к почэш тэкстиль- шып огыл. Тидэ кэчылаштэ 5 оалшадарым (пособийым) пуза—ма пыштэ талыракын пижаш кӱлэш. массам» ушэм члэныш ш
ших влакат тарванилаш тӱҥалы- такым арэстовайэяыт. Нуным—тэ
Тэкник шотышто ончык каӓмым пижман. Нунын коклаштэ
ныг. Мӱльхауз оласэ тэкстильшик власть ваштарэш тӱрлӧ кагазым нын, йодаш тӱҥалыныт. Рудый
йолташ—правлэньэдэчйодса—ма-! шэмэр-влак раш палэн шогыман. шотым раш умылтарымаНф 3
влак «Бэльфор оласэпашачэ влав («Иумаяитэ» газэтым) шаркалэн
нын, каласэнат, бэлогвардэйс вла- \ Йанварын 28 жэ Йошкар Оласэ сиалист влак пашаштым ео*
дэрэ пырльа тарваиаш кӱлэш»— улыда—маныя, титаклат. Нуным
кэт—конпликт адак лийзш гын, спэтсиалист - влакын погынымаш стичэский сорэвнованьэ шдва
маяын, каи*ашат.
судитлаш тӱвгалыг.
мэ вара тланда ончыктэна—ма-1лий. Иажэаэр, тэкник, агроном, вийаҥдыман, уэмдыман. У/ со
нын, кычкырэныт. Вара кӱртньӧ моло спэтсиалист-влак йатыр по бригадым штэн пашам у
корно охран яуныи поктэн лук- 1гынышт. Сотсиализм штымаштэ, колташ талын полшыман. ,ы
[
тын. Тугэ гынат, бэлогвардэйс | озанлык виЭаҥдымаштэ спэтсиаТидэ погынымаштак
влак шыплаиэя огыт ул, урэмыш лист-влакын полшэн шогымышт лист-влак дэн Обкомол м4а
Чеювловакийыштэ тидэ кэчы- дымэ влак йэшаралтыт.
лэктыс! митингам штэаыт, Совэт нэргэн Тӱлькин йолташ докладымӓстичэский сорэвнованьэ ш^д
латтэ паврик-ваводла гыч пашаОва влак пашадарым шулдэш- Ушэмым тӱрлӧ сэмын вурсэныт. штыш. Доклад почэш Шорин (ия- пашам виктарышашлан,
че влӓКЫМТӱШКан-ТӱШКан луктын тараш—манын, луктын колтат
жэнэр), Рыбаков (совнархоз), Ва- жаплан ваш договорым 1#[а
Китай политсий—вараш кодын тонин (строитель пропсойуз), Пэтколташ тӱҥаяьыч. Кладно олаштэ да... „хӱлэш лийэш гыя, вэс ак
Договор почэш сиэтсиалисцижэ мийэн. Бэлогвардэйс влак ров (чодра спэтсиалист сэксий)—
ик паврик гыч 1000 пашачым дэнэ тарлэна“—маныт.
шагал гын, кум йэҥ гыч «п
дуктыныт ыльэ, кызыт адак лукБолгарийыштат—Софий олаштэ нальот шташ й^мдылалтывыт ул- ойлышт.
ва—массам» обшэствын чм0
таш йамдылат Олала йыда п а та 3000 пашачым луктын колтэныт. маш. Очыний, нуяо тӱрлӧ осал
Мом спэтсиалист-влак ойлышт, ушаш, Обкомол—пслитиклгЭр
пашамат кӱртньӧ корнышто шташ кузэ ончыкшым паша виктараш
выктымо шотшым вийаҥда!
шонат.
пижыт?
ШЫШТ•
кI
Сотсиализм штымаштэ,
вич
Погывымаш сай эртыш.;
ийаш плавым илышыш пурты- вор почэш спэтеиа.!шст-вла5
маштэ спэтсиалист-влак ӧрдыштӧ демна мучко шкэ пашаштца
Совэт Ушэм ваштарэш крэдадмэ аашам Амэрик шкэ
шогэн огыт кэрт спэтсиалист влак Iсиалистичэсквй сорэвновань
СУДНТЛЗНЫТ
------ озан
—
вуйдатэн шогаш тӱҥадэш
тидэ пашаштэ ончылво лийман.!дэнэ виктараш,
в----------- совэт
Мэквикын Москосо прэдстави-' Амэрик—Совэт Ушэм ваштаЙанварын 25-жэ Гэрманийсэ Партийын политикшым, совэт вла-) писын овчык колташ 41 п
тэльжэ—Матти йанварын 26-жо рэш крэдалаш тӱҥалын. Тудо шкэ комунист партийын «Ротэ Фанэ» стьын вуштымыжым чаквыдэ илы- талын пижыт- манын, ӱша^;
Литвинов йолташ дэкэ мийэнат, | тидэ пашам вуйлатэн шогаш тӱ- рэдлктырым Фирлым Бэрлинысэ
э
тыгэ увэртарэн: Мэксикысэ пра-, налэш.
Стимсон нотым возэа политсэ начальник Цэргибэль койвитэльегвэ—Москосо прэдстави- ыльэ (Китай дэнэ Совэт Ушэм дармылан судитлэныт. Нойабрсэ
Йанварын 28 жэ, кае дэн Йо
Рабпрос ушэм почьшмылк
тэль влаклан Мэкснкыш пӧрты-; кокласэ конпликтым сар дэч пос- ик вомырышто пашачэ влакым шкар-Ола пропклубэш рабпрое ий тэммэ вэргэн ЧигаркиЙ
лаш кӱштэн—манын, увэртарыш. на тӧрлатыза—манын ыльэ). Кы- лӱлтмылан Цэргибэльым «кальтк ушэм почылтмылан 10 ий тэммэ таш докладым штыш.
ыс
Вэс еэмын•каласаш гын, Мэксикэ зыт Мэксикылан
кэлшымашым пуштшо»— маныя, лӱмлэн возэ- пайрэмым эртарышт.
Доклад дэч вара рабпросД9
ныт улмаш. Апфэль вакат ЦэрСовэт Уш?м дэнэ кэлшымым кур- курлаш кӱштэн.
Пайрэм эртарымаштэ рабпроо дэнэ мэдсантруд ушэм 5 ^в
лын.
| Английсэ комунист партийын гибэльын пашажым чараш лукташ 2 -шо плэнумын дэлэгатышт дэнэ плавым илышыш пуртышатР
Амэрикысэ Еомунлст партийын газэтышт—Макдональд дэнэ (Ан- тыршэн, 35 свэчылым угыч ӱжаш мэдсантруд пропсойуз погыныма- рыч паша вийаҥдышашланО
!глий
правитэльствыштэ вуй-ми- йодын. Вакатын йодмыжым суд
сиалистичвсаий
еорэвнов
гавэтышт тидэ ьэргвн тыгэ возат: | НИСТИр) руВ9р (Амэрик прээидэнт) шуктэн огыл. Фирл дсчын боО шын дэлэгатышт влак лийыныт.
ВКП(б) Обком дэвэ Обисполком лэкташ договорым штышт.
— Амэрикысэ
правитэльствэ кэлшэн шуктэвыт да—Мэксикы- маркэ ( аркэ--З5 ыр нарэ) штрапым лӱм дэн Эшкинин йолташ еала- ворэш чыла дэлэгат-влак I
Мэксикылан Совэт Ушэм дэнэ лан тугэ кӱштэныт—манын возат. кычал налаш суд пунчалын. Ка мым калаеыш.
пыштэныт.
кэлшымашым кӱрлаш кӱлэт—м а-( Мэксикыштэ—политик паша шты- питалист суд Цэргибэльын титанын кӱштэнат, Мэксикысэ прави - 1шэ влакат—Амэрикын кӱштымы- кшым тойаш тыршэн, сандэнак
тэльствэ оеан кӱштымыжым ко- жӧ почэш тугэ лийын—манын, ку- Вакатын йодиыжым йараш коКрайэвэд влакын 1 -шэ конаэ- мийэна, Марина, тувыржо
дэн.
дыштын.
тырат.
рэнсий лӱмэш Иошкар Ола Рӱдӧ чаплые—ик ӱдыр йолташ!^
марий тоштэрыштэ выставаым ойла. Лишкэ мийат.
ш
штымэ. Выставкыштэ: 1907 ийышАй, товат! пу ДЭН ШТЫӒ
тэ лукмо марла колэндар, марий машые, чылт илышыла к[0
илыш нэргэн возымо тӱрлӧ-тӱрлӧ ха-ха ха воштылыт.
^
НУЛ8К
кнага, нэмыч йылмэ дэн марий
— Ой тувыржо... тӱржӧ... щ
Сталин йолташ: «Кулак классым дыжым погэн налын, колхо8лан
Сэмашко—тазалык пашам он- илыш нэргэн возымо кнага, адак
йорло дэнэ ик марда влак шкэак пуэчыт.
чышо комиссарлан шогыш. Ындэ моло тӱрлӧ (историчэский) кнага вычкыж, могай ошо. Тыгай
рым гаташ кӱлэш.
Йужо вэрэ кулакыным шуко худым ВЦИК прэзидиумыш паша
нытараш тӱҥалыаыт» манын, ка— Чынак, айда
миймь
шылтымэ еатум (манупактурым ‘ шташ налыт. Тудын олмэш— Вла влакаг ыльэ. Тӱрлӧ еӱрэт, ӱэгар
дасыш.
вургэм, молат йатыр ыльэ.
шташ пижына—манын мутл
Украиныштэ, Криворож окру мойн) муын улыт.
димирский ӓолташым кэмисарлан
Ианварын 26-жо, рушарньан Вара молым ончат, лэктын кн
Тыгэ йалыеэ чыла шэмэр влак шогалтышт.
г а што кулак классым пытарэн
пазарыш
толшо-влак пэш гауко
кулак дэкэ мийатат, кулак нимом
шуктат.
Ик маваш, выставка пэш ы
ончаш пурэныт, нигумам уждыВ
^адииирский
М.
Ф.—Арзамас
Тидэ пашам йорло дэнэикмар* шташ ӧрэш—манын, Криворож
лийын.
Чылалаи кэлшэн.
мым ужын, ӧрын ончэн лэктыт.
да влак шкэак штэныт—манын, округ гыч возат. Марий кувдэ- олаштэ (Нижэгород край 1874 ий
— Кӧ тугай шога, айда ли пкыжэ
Пӧтыр-Пайд,
мыеэ йорло влак, ик марда дэнэ штэ шочын. 1895 ий гыч рэволӱтувэртарат.
еий
пашам
шташ
тӱҥалын.
СылКулак классым пытарымэ паша пырльа тэат тарваныза.
Вольык ашнаш туныкт
кыш вэрэштын ыльэ, шуко кана
тыгэ кайэн: Йорло дэнэ ик марда
курс почылтшаш.
арэстовайэныт,
Прансийыш
(1906
Йанварын 22 шо Иошкар-Оласэ
Сибир мучко трактыр налаш завлавлан умылтарымэкэ, вуно кол
ийштэ)
шылын
кайэн
ыльэ.
комсомолэтсдэнэ нионьэр-влак шӱ- Март талызыштэ МарживотИд
хозыш пураш—маяын, пунчал му- даткым погат. Покровский райоВладимирский—доктыр. Рэво- кшак погаш еуботникым штэныт. еойуз вольык ашнаш туньцд
тым луктыныт. Тит дэч поена, ныгатэ 43 тӱжэм тэҥгэм кок арньа
10 кэчаш курсым кантон йэдь
пунчал мутэш: кулак клаеым пы- коклаштэ погэныт. (Планым—65 лӱтсий дэч вара—ВЦИК члэнлан Ик кэчыштэ 75 кило тошто-йОр- чаш шона. Курсыш колхозл?
<
тараш, нунын дэч чыла машиным, протсэнтыш шуктэныт). Тидэ океа шогэн, Наркомвнутдэлыштэ, Гос- дымӧ кагазым, 309 килограм гаам налаш тӱҥалыт.
Л
млавдэ паша штымэ ӱзгарым шуп- погымо годымак йорло дэнэ ик планыштэ пашам штэн, Украины- кӱртньӧ пудырго дэяэ чугуным,
штэ тӱрлӧ вэрэ пашам штэн. 1928 99 килограм тошто калошым—74 ‘ЩЩ ({) ЩДОЩ ПУВТОШ I
шын налаш—манын, калаеэныт. марда влак колхозыш пурэныт.
Бобруйсч олаштэ № полшшто ий дэч вара Сойуз еойувов—ман- кило шӱкшак шовычым, адак йанВара йорло дэнэ ик марда влак
И у р и я К-Н ГЫЧ !
дау пудыргым, лум, погэныт.
кулак дэнэ мийэн, шкэ пунчалышт трактыр курс почылтын 150 Йош- мым вуйлатэн шогэн.
П
а
р
а
н и ч э в К ориСэмот
Йаллаштэ гын тыгай шӱкшакым
нэргэн увэртарэн, тунамак тӱрлӧ кармэйсым тидэ курсышто туныкКожтрэстын
утларак муаш лийэш. Тидэ тидатлан 1929цэхийинструктырж
машиным, мландэ паша штымэ тат. Курс пытарымэкэ йошкарУрал—Марий пэдтэкни- эша
май тылыз
кэчын
йаллаштэ шагал вэрэ су- шога К а ч к и н Никадр М#>
ӱзгарым, имньым, ушкалым, м лан -'мэйе влак колхозыш кайат.
кумдан—10 ий
бот ник шталтын. Комсомол йа- руш, крэеаньык, шкэ озанль
ПУРОТ.
Йанварын 31-жэ Урал Марий чэйкэ дэнэ пиовьэр отрӓдлан шэҥ- тыжэ пашам шта.
Артэмозснышто—3000 зайавлэ- пэдтэкникум 10 ий тэммыжэ лӱ- гэлнэ шогыман огыл. Уло йочаМоско округышто 16 районыштэ
Тормал к и гыч
партийыш пураш 2617 зайавлэ- ньым пашачэ влак пуэныт.
влакым тарватэн, еурт йыда но
Д м и т р и й э в Стэпан ВӧД,
мэш пайрэмым шта.
ньым пуымо.
г а т лэкташ кӱлэш.
шыл Кожлайал марий, еэльраб**
Хлэб^цэнтр тыгэ увэртара: СоИанварын 29 дэвэ ЗО-жэ Пэдкандидатлан 1929»)'
Подольскышто 2200 пашачэ ко- вэт Ушэм ^учко трактыр налаш
Счэтовод курс почылтшаш вуйлатышэ,
рэль
тылызэ
гыч шога.
тэкникум
пытарышэ,
Марий
тудэктивный зайавлэвьым партай- эадатшм 17 млион тэҥгэм погыПэвраль тылызыштэ МарколхозОЧ орграспрэд
еойуз
колхоз
влаклан
ечэтовод
ыш пураш—манын, пуэныт.
ныктышо,
политпросвэт
пашачэ
мо. Ср. Волжский крайыштэ 4 млийамдылаш курсыи ночаш шона.
он тэҥгэ, Суас рэспубликыштэ— влакын погынымаш
Теэр округышто—2273
Курсыш колхозла гыч 40—50 йэҥ
Отв. редактор Г. И. Голуб
налшаш.
900 тӱжэм тэҥгэ погымо.
дэвьым пуэныт.

Бэлогвардэйзс влак нальо
тым шташ тбчзныт

‘ОЭ

Чэгеоеловапийыттэ

Пашачэ водкым луктын колтздат

Амэришн к ӱ и ьш ьш ё шнэш

и

Тэрманийттэ
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