Ууяьасэ щюдэтар-вдак, мктыш ушныза

арий куидэмысэ ВКП (б)
митэтын, кундэмысэ Ис
ком дэнэ кундэмысэ
Пбовэтын кэчым коклаш
одэн лэкшэ газэтышт.

КОМУНИСТ УРЭМ дэнэ
ЗАРУБИН УРЭМ ЛУК.

„Йошкар Кэчэ“ газэтын акшэ
Крэсан. Служ. Учр»».
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ниӓ шошо агалан йамдылал- кугу озанлыкышкэ ушнэн вэлэ он- Уло вибнам пыштэн, чыланат талын пижын, договорым утыж дэн шуктэна
кодшо ийласэ гай аҥысыр чык кайэн кэртэш. Сай шурным,
Пэвралын 12 жо каетэне проп- таш, имньымЮОО вуй, ушкалым! Тидэ договорым 1930 ийын
огыл. Шошо ага паша тэ- сай вольыкым, мландэ пашашкат
кумдаҥын, тидэ пашашкэ тэ- кугу машина пуртымым—кугу кол- еойуз клуб тич шэмэр-влак погы- 23000вуй, еӧенам70000вуй(42% ),|октӓбырын 1-лан шукташ кэлшытӱрлӧ—тӱрлӧ моло паша уш- Х08 озанлык вэлэ шуктэн кэртэш. нышт. Пропсойуэ член, комсомол, еурткайыкым 56 % -лан йэшараш. *мэ. Погынымаш ончылно Торйаж
ыт. Молан тыгэ? Тэвэ тидэ Сай илышым, пойан кид йӱмач внэвойсковик-влак... Пурашт вэр Тарзым, йорлым, ив марда-влакым кантонын прэдставитэльжэ Иэмэль30000 йэҥым курела коч мландэ ианов йолташ рапортым пуыш.
Лэнинын мутшыгыч раш утлымашым, клас шот пытымым укэ.
Внэвойсковик-влакын куанымэ пашалан туныктэн лукташ пи- Пэврадьын
7-лан кантоныштф
н лэктэш. Лэнин НЭП тӱҥал- сотсиаливм ованлык вэлэ кондэн
жэш.
Мартын
1-жэ
мартэ
ӱдымӧ
мурышт
клуб
кӧргыштӧ
чыла
крэеавьык
еурт кокла гыч^
шэргыл
годым тыгэ ойлэн ыльэ: шукта. Садлан колхоз шарымэ,
мландэ
шот
гыч
65%
-шым
контэш.
Мувык
мӱгыра...
27%
-шэ
колхозыш
ушымо, урлыт мланна йалысэ чыла шэ- колхов шамычым кугэмдымэ, вий
Кундэмысэ Исполком прэеиди- трактовайаш, октӓбырын 1-шэ кыш фондым 71% -ым йамдырэсаньык дэн ушнаш вӱлэш. аҥдыкэ паша кыеытсэ жапыштэ
ымо сэмын огыл гынат, пэш тӱҥ пашана. Уло партий вийым, умын, партий, пропсойуе, комсо мартэ колховышто шогыдымо тар- лымэ. Кулак-влак чойаланэн коли гынат, ончыкыла чыла ка- совэт, пропсойув, комсомол, ончыл мол органиватеэ-влак дэнэ пырльа, еэ, йорло, ик марда-влакым йал- хозыш ушнаш тыршат, йэҥым
э кайаш тӱҥалаш кӱлэш. пашачэ вийым йаллаш колдылын, торжэствэнный погыиымашыжым оеанлык копэратсэ члэныш пурташ тарлэн, шӱвшӧ вургэмым чивтэн
ойым пуа.
колхоз нэргэн тӱрлӧ шойакым
штэн вара, кызыт шонэн колхоеын пайдажэ нэргэн ыҥлык- Исполком вуйлатышэ Эшкинин
йолташ
почо.
шаркалэн
коштыт. Тугэ гынат,
Марий Кундэмысэ Испол
"ыдымашын, талын ончык кай- тарэн, чыла йалысэ шэмэрым кол«Иолташ-йлак! Тачэ мэмнан
шэмэр-влак нунылан пэҥгыдэ чаапыш шуына». Тэвэ ындэ хоеыш шупшмо паша кыеытсэ
кугу пайрэмна. Чуваш рэспублик ком тэвэ могаб пашам ракым шындат. Марий-влак кол
н оӧльымо жапыш илэн то- жапыштэ тӱҥ пашана.
шукташ пижэш
дэнэ мэмнан вундэм коклаштэ шо
хоз штымэ пашаштэ ончылно шешуна. Сотсиаливм влышым
Колхозым почмо дэн пашана
чылажэ 3084
шо
агам
еай
эртарымэ
нэргэн
до
Шошо
ага канпаний годым гат. Колховыш
шот дэн шташ тӱҥална. огэш пытэ. Колхоз паша шташ
еурт
ушнэн,
нунын
кокла
гыч
Кунэмыштэ
йорло,
ик
марда
говорым
шташ
погынышна.
Ожно
ийаш планын пӧрвӧӧ ий пижмэкыжак, поена озанлык-дэн
2139 еуртшо марий улыт.
ованлык-влакым
35%
-ым
волхопычкэмыштэ,
пыеырналт
илышэ
аш пашажым
талукышто идымэ дэч еай улмыжым, овчыл
Тудын почэш Чыкма кантонын
вэлжымат утыждэн, эртарэн озандыкшым ончыктэн пуышо лий- марий шэмэр сотсиаливм штымэ еыш ушаш, адак йад-озанлык па
тареэ-влакым прэдставичылжэ Салигванов йолпашалан талын пижын. Баш до- ша штышэ чыла
шуктышна.
жэ. Садлан колховышто паша вийговорым штэн, чыла илышнам колхое члэнлан пурташ. 5 кан- таш ойла. Кантонышто кыаыт
лаштэ колхое шарлымаш ым, машинам, вӧргӧ иаыш шотым
уэмдэна, кулак клаеым пытырэн, тоным кугу колхоеыш еавырэн, колхоеыш 42% еурт пурэн, урш ончыктымо сипырым вон- пэш раш шотдэн, таҥаштарэн орсотсиаливм илышым, ласка илы крэеаньык еурт ковла гыч 50 % -ым лыкаш фондым 0%-ым йамдылывртарэн кайыш. Колхоэыш ганивоваймэ вӱлэш. Тидэ пашашшым штэна.»—манын, Эшкэнин колховыш пуртыман. Чыла млан- мэ, трактыр, моло машин надаш
йорло вэлэ огыл, кашакгэ тэ чыла волхое манмэ гайав по йодташ ойла.
дэ шот гыч 35% -шэ кугу Вол ончыд коч 64000 тэҥгэ океам
гай, чыла марда врэсань- лышым вучат. Садлан мэмнан онДоговорым шташ Чуваш рес хов кидыштэ лийман. Колхоэ кантонышто погымо.
пураш тӱҥальэ. Йал оеан- чылно тыгай паша шога: уло вий
йорло, ик
публик гыч кум дэлэгат-Спасов, члэнлан шогыдымо
Тугак Чуваш рэспубликын дэтат сотсиаливм ованлык, шуктымо дэн полшэн шогаш, кол
марда-влавым йал-ованлык копэ- дэгатшэ Алэксэйэв йолташ кодхое
Алэксээв, Михайлова толыныт,
аЧШ юйЕыи чактараш, хоз члӧп шаиычым елтышьш тидэ
Спасов йолташ Чуваш рэепуб- ратеэ члэнлан тӱрыеак пурташ. штымэ паша вийнэн
шогымо
эмдаш, илыш гыч шӱкэн пашалан вашкэн йамдылэн шуклик
лӱм дэнэ кугу еаламым ма- Шошо ага годым ӱдышаш млан- нэргэн Чуваш йылмэ дэнэ ойлэн
ш тӱҥальэ.
таш. Тыжэчын тӱрлӧ пашалан
дым 35% шым иктышлыман. Коллаклан тидэ шот пэш кэд- йамдылышэ, кӱчӱк жапыштэ ту- рий шэмэр-влаклан калаеыш. Ва- хоелаштэ пашачэ вольыкым, ма- пуыш.
рэспублик илыш нэюмэ лийэ. НЭП годсэк кулак ПЫЕТЭН шуктышо курс шамиди* а Чуваш
Провсовэт вуйлатышэ Смирэнйрзеш&цша ш ш — етпнг
ралдын, вийаҥын шогыш. почэдаш кӱлэшлык койын лэвтэш. нэргэн кугу докдадым штыш. По- вольыкыы ЙОЙ-ьш ИКИӓшашай; ВЭ1 гыч ИмяачныВ, т а р з ^ Ц
Ик йол тошкалдыш мландымат
адак план почэш еуртым туры- гыч Пэтров, колховник кокла гыч
о ийлаштыжэ вийжым чарашгынышо-влак пачш-пачаш еовым
лукташ тӱҥальэ. Киндэ йам- ӱдыдэ кодаш огыл. Садлан урды- кырэн пошкудо уна-влавым ваш сак ивтышдаш кӱдэш. Ӱдышаш Стольаров, Обкомол гыч Димитмландым 7% -дан
йэшарыман, рийэв, внэвойоковик вовла гыч
умэ жапыштэ кавналан киндэ вым еитышын, выеытав йамдылэн лийыч.
ӱдышаш
пырчым
тӱрыснэк
Кун- Броннивов йолташ-влав договор'{ЫДЫМЭ лийэ, БИНДЫМ шыл- шукташ кӱлэш. Тидэ паша альэ
Погынымаш ончылно ваш додэм вӧргышто
муман, тӱрыеак лан вӧнэн ойлышт, тидэ договорым
шэргэ акым вучэн кипдым пэш плокан кайа. Тидэ кэчылаш- говорым лудаш тӱнадьыч.
еортировайэн
ӱдыман. Шурно тӱрыеак, утыж дэнэ шукташ пирэн киктыш, план почэш так 100% урлыкашым йамдылаш
лык вийаҥдымым пудырташ кӱлэш. Колхое шамыч тидэ па- Чуваш рэспублик договор лэвтышым еовхоеышто 25%, вол- жына—маньыч.
хоелаштэ 15%, йаллаштэ 8%-м
почэш мом шукта
Ш . Пэш вийан колхоз шар- шаштэ примэрвый лийаш вӱлэш.
Чуваш рзспублик дэнэ КундэI тӱҥалмэ, кулакын ӱмыршӧ
—Мом ӱдэт, тудым тӱрэдат—
ИЙуньын 1-шэ мартэ 50% крэ- йэшарыман, имньым 3 % -лан, уш- мыеэ Исполкомын ирэдставитэЧашым шиштарыш. Кулак уло маныт. Тидэ чын. Садлан урлы- еавьык еуртым колховыш ушаш, валым 7% -лан, еӧенам 20% -лан, лышт договореш кидыштым пышдэнэ сотсиаливм оэанлык— кашым чыла 100% еортировайэн ныл районым тӱрыснвк кугу кол- еурт кайыкым 10% -лан шувэм- тышт. Погынымаш лӱм дэнэ Чу
68 ваштарэш, Совэт властьын, йамдылаш кӱдэш. Сортировко ша-' хозыш еавырыш, ӱдышаш млан- дыман. Шурньм 64% -ым, вольы- ваш рэспублик ЦИК-лан, Чуваш
-ӱнист партийын политикшэ мыч шуко укэ. Кывытак тӱҥалын дым 55% , пашачэ, моло вольы- кым план почэш тӱрыеак кон- Обкомлан,
Пижэгород крайые»
тарьш крэдалаш тӱҥальэ.
чарвыдэ, машина кэтмэ чодо еор- кым 45% иктышлаш, ӱдышаш трактовайыман. Кӱчыв жаплан ВКП (б.) Комитэт дэнэ Исполпочэдэн тарвэ, йорло,
гэктарым курсым
вэ тэний шошо ага тыгэра- тировайаш пижына гын вэлэ 100 % мландым 11 тӱжэм
ик
марда-влакым
15000 йеҥым комлан, РСФСР ВЦИК-лан еалайэшараш,
урлыкаш
пырчым
тӱврыктэн
шуктвна.
Ик
еагатымат
кулак дэн пэш талын крэмлымэ тэлэграммым водтымо.
э жапыштэ эртаралдэш. Ты- машина Зара ыжнэ шинчэ манын рыеак иктышлэн опташ, тидэ пыр- млавдэ пашалан туныктэн дукман.
Тидэ договорым
утыж дэнэ
кугу паша шошо ага компавь- пашаш пижман. Сортовой, еай чым рэснублик кӧргыштак еита- Арымэш пумо океам тӱрыеак по- шувташ, договор нэргэн чыда
гэн
шукташ,
кугу
колховлашкэ,
урлынашым
уло
еапаеыжым
чыла
раш,
еай
урлык
пырчым
гына
1{э ушналдэш.
шэмэр-влаклан раш умыдтараш,
;омунист партий, Совэт власть, кывытак еовховлаш, колховлаш ӧрдыж гыч ковдаш вӧна. Адак адак куетар вдакын 4 ушвмдаштэ тӱрлӧ погынымашлаштэ докла
машин-имньэ
етанеым
почман.
ӱдышаш пырчым тӱрыеак еортивэ, йорло, марда крэсаньык шарыман.
Мландэ паша штымэ машина, ровайымым ӱдаш, шурно лэкты- Шудо ӱдымашым, шуко пасу дам шташ, договор шуктымым
ӱовым шараш, вийаҥдаш, йад
эекэрэн шогаш, чыла чарав вашзлыкым у корно дэн колдаш модо тӱрлӧ ӱвгар, шошо агалан шым еовховлаштэ 25% , колхое- штымашым тӱрые шуктыман, еай
тареш чакныдэ крэдалаш—ногыурлыкан
вольык
лукмо
17
роеадшныт. Шуко райондам пӱты -1йамдылалдын, пашам вучэн шогы- даштэ 1 2 % ,йалдаштэ 8%-м йэшанымаш пунчальэ.
никым
штыман.
раш,
агроминимумым
тӱрые
шукр кодхоеыш еавырат. Моло в э - ; жо. Садлан кундэмышкына толшо
урт колхозым почэдат, кугу машива шамычым колхозлашкэ,
^оедам шташ тыршат. Кулак- йаллашкэ жапыштыжэ намийэн
Контрактатсиа йад озанлыкым гыдэ, партийын-еовэт влаетьын лэвтын шогат. Садлан шошо ага
ыч уло вийышт дэн, мошты-! шуктыман. Пужлышо, пудыргышо
договор П0Ч8Ш у корныш луктэш. политившым раш, лӱтдэ, тайны- вампавьэ пэш вумдаҥэ, пэш кугу
^пт дэн ваштарэш крэдалыт. | машинам кывытакрэмонтым штэн Поена ованлыкышкат агромини- лыштэ шувтэн шогышо орган политический кампаньыш еавургынь райовым колхоеыш еаву-! ачалэн йамдылыман. Тыжэчын,
мумым пурта, план шот дэн оеан- лийман. Тугэ гынат йужо йад ео ныш манына.
ио вэрла гыч, уло погыштым ремонтный мастэрской,
рэмонт лык пашам колдаш полша, оеан- вэт тидэ ворно дэн огыт кай.
Нэмнан ончылно шогышо нинэ
*эн налын, кулакым поктэн код- штен моштышо рабочий бригад лыкым виктараш-машинам, океам, Колхое шарлымэ пашамвуйлатэн,
пашам чылажымат удо партий,
Колховлашкэ чойалавэн п у -1еитышын, жапыштэ йамдылалдаш- урлыкашым пуэн полшэн шога. тидэ пашаштэ полшэн огыт шого.
совет,
п р о п с о й у з, ком сом ол вийым
ШО кулак шамычым эрыктэн кӱлэшлык койын лэктвш.
Тугэ гынат вонтравтоваЙмэ паша, Йал еовэтым пэҥгыдэмдыдэ колхое
|тыт, погыштым колхозэш ко-1 Шурно лэктыш Йэшаралтмэ аг- альэ вэргычшат тарванэн огыл шарымым, кулак ваштарэш крэ- шупшын, тидэ пяшашвэ йалыеэ
Колхов почдымо вэрыштат ромивимумым шуктыма гыч лэкманаш лийэш. Тидэ пашам шук- далмым шувтэн шогаш ов лий. тарзэ, йерло, морда врееаньывым,
■еог дэнэ, мландым арэвдовайаш, тэш. Садлан тӱжэм дэн кундэм
Садлан тидэ жапыштэ йал еовэт чылаштымйт шупшын шогэн, йал
таш выеытав пижман.
^ндэ пашалан тарзэ тарлаш э р ы -. мучко колхов член шамычым, йаКолхое йэшаралтмэ, шарлэн шо- шамычын пашаштым тэргэн нал- дэн йал, район дэн район, органи(М пуыдэ вулавын вийжым п ы -; лыеэ шэмэрым, вратвосрочвый курман. Кӱлдымаш, вулав вэв шогырат. 11 оҥо ага жапыштэ винэ еым штэн, тувыктэн лукман. Чы- гымо Землеустройство пашам лук- шо шамычым йал еовэт гыч шу- еатеий дэн организатсэ еотеиалитын
шога.
Тидэ
пашам
шошо
ага
ртам чотвыдын, раш, партий-со- ла шэмэрым ыҥлывтарэн шуктырэн лувтын, нунын олмыш тарзэ, с т и ч э ск Е й еорзвнованьэ шот дэн
г власть политивым пеҥгыдын ’дэ агромивимумым илыш пурташ тӱҥалмыдэч ондавав штэн шукты- йорло, волхое ончыд члэн шамы- пашаш пижын вэлэ шуктвн кер^ш ы ш пуртэн шегаш вӱлэш.
[ок лий. Йад еовэт вовтэнысэ про ман. Лум ӱмбачак тидэ пашаш чым шогалдыман.
тына.
в а л ОваВЛЫКЫМ ОВЧЫНЛЫК кор- : И8В0ДСТВЭВЫЙ еовэшчавьэ агроми- пижман.
Чыланат шошо-ага вампаиьым
Шошо
агалан
йамдылалтмэ
жаКывытсэ шапыштэ йал совет
/жо колхое ворно. Млион дэнэ нимумым илышыш пуртымаштэ
илышыш
пуртымо пашашкэ!
пыштэ
тылэч
моло
пашат
шуко
т о посна-пссна шэмэр оеавлык вуйлатэн шогэн моштышо дийышт. шамыч продэтар дявтатурынпэҥ-
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ПартийВКП(б)
кушио
шотым викторэн шогыион
Рӱдӧ Комитэтын кӱштымашыжэ
УРЛЫКАШ ФОНД КОЛХОЗЛЙШТЭ ДЛЬЭ 15 ПР0ТСЭНТ ВЭЛЭ

штымэ

О еанлы к п аш а м у сэм ы н, сот* кугу п р э д а р и а ти й л а ш т э п ар т и й ы ш
« и ад явм корно дэн ви й аҥ д ы м э, п урты м о п а ш а м т а л ы н в и й а ҥ д ы в и ч ж йаш п л ан ы м о н ч ы ч ш у к ты - м ан .
П р э д п р и ат и й л а с е й ач эй к э бӱром
МО, К угу раЙОН ДЭН9 К0ЛХ08ЫМ
ш ты м э п а ш а ви й н ы м э с эм ы н ак , пуж эн сай л ы м э годы м п а р т и й онш ем эр -вл ак ы н , эн о н чы ч пр о дэ- чы лно ш огы ш о п а ш а н эр гэн р а ш
т а р -в д а к ы н , а к т и в н о с т ь а т (к о ж м ак у м ы л тарэн , п а ш а ч э-в л а к ы м п а р Токтамыш йалыштэ (Шэриур
Агроном колхозышко шагал тош о т , п а ш а л а н т а л ы н п и ж м аш ) чот ти й ы ш у т л а р а к п у р т а ш т ы р ш ы к-н) «У -ви й » лӱман колхоз по- лэш, кӱчык-кужум ужын, тӧрдэнк у ш к эш . С о тси али сти чэски й со рэв- м а н . П а ш а ч э п о гы н ы м аш л аш тэ
Шошым ага планын тӱҥ паша- чмыдан ийат пэлэ шуэш гынат, кодаш ок тӧчӧ. Шыжэ ага годым
х о в а н ь э ш о т дэнэ п аш ам в и к т а - й а ч э й к ы н доклады ш ты м ш ы нды мландэ альат тӧрлымӧ огыл. Ӱма- КЗУ ик пырчэ «вьатка» уржам
р а ш у гы ч ш ӱдб тӱж эм дэнэ п р о - м ан , моло е эм ы н ат тидэ п аш а м жа-урлыкаш йамдылымаш—маны- штэ шошым, «кызытэш»—манмэ ӱдаш, урлыклан ыш пу.
на. Колхозлаштэ тидэ кӱлэш па
л э т а р -в л а к п и ж ы т. У д а р н и к -в д а к ' в и й а ҥ д а ш кӱлэш .
еэмын, изи лаштык мландым 5 па
Колхоз «Т-во» гыч кызыт ком и сы н ш у кэм ы т. Ш к э кум ы лы ш т | П а р т и й ы ш у гы ч п у р ты м о п а - ша чытыдымэ эркын шталтэш. су шташ гына йал дэч поена
Пэвральын 1 жлан планым 15%
муныш
еавурныш.
яен э т а р в а н ы м э почэш 25 тӱж эм ш ам кӱл эш сэм ы н в и к т а р а ш , п а гына шуктымо. Кантзу, полэвод-1 налмэ. Кодшо 4 пасу шотшо йал
Тидэ
пашалан партий органиг а л э п аш ач э-вл ак ы м к ол х оэл аш кэ ш ач э вл акы м п а р т и й ы ш ш у п ш аш
дэцэ пырльак кодын. Мландэ изи
колты м о. П а ш а л а н чот пиж м э с э - 1ч ы л а п а р т и й э с -в л а к подш эн ш о- соЙуэ колхоз штымэ, колхозым 0,70 га дэнэ вэлэ йэдакланшуэш. 8атсэ-влакат полшым пуэн огыт
кугэмдымэ, урлыкаш йамдылымэ,
ул. Кантон партий комитэт^дэч
м ы н а к п р о л эт а р -в л а к п а р т и й ч л эн - гы м ан . П а р т и й эс -в л а к ч ы л а н а т
тыгак колхозышто машиным, ӱз- Ӱмаштэ шошым Ш эрнурКЗУ кок кум кана партийный йэҥым колд а н ш урташ п эш ш у к ы н йо ды т. п р эд п р и ати й ы н п аш а ш тэ ончы лно
районышто
«еплошвой
зэмлэуевольыкым
иктышлымэ
хозышко прикрэпитлыэа манын
У д о б р и га д дэн, с э х дэн, к а ш а - л и й м ан , у д ар н ы й б р и гад ы ш гэ, сот- гарым,
нэргэн
сай
шоналдэн
огыт ул тройетвым» штэн. «Увий» кол- йодна. Сэликзьанов эрэ колтэна—
; с и ал и с ти ч зск и й сорэвн овац ьы ш уш
вы н йодмашшм пуат.
хоэлан 2-га дэнэ пӱчкын пуэжа,
нэн пашам талын виктарэн, он- Садлан, Совэт ушэмысэ йал озан- кулак влакым ӧрдыж мландышкэ манын ольыш гынат, тачат укэ.
1928 ийын нойабр тылзыштэ
лык копэративын колхоз штышаш
Колхоз шкэ йӧн мумыжо еэмын
лийшэ Рӱдӧ комитэт плэиумын чык колтэн шогыман. Тыгэ гына планжым 34,3 протсэнтышкэ гыва поктэн колтэна—манын пунчальэ.
партийыш пуртымо пашам тӱрыпашам
виктараш тӧча. ОнчыкыТидэ
пунчал
почэш
зэмлэустропунчалжымкӱлэш сэмыншуктымо.
кэвтына шуктымо.
пэш кугу пашам жат тыгай койыш лийэш ^ш н,
.1929 вӧыштӧ партийыш пашачэПоена кантонлаштэ тидэ пашам итэль влак
Партийыш пурташ тэкниа, ин
влакым 200 тӱжэм йэҥым пуртыгын, алакат кугу еитыды- штышт, иктаж кэчэ гыч пашам колхоз кугунак ончык кайэн ок
жэнэр, учоный-влакат утларак йо- ончаш
маш койэш. Йурин кантоннышто [йӧршын пытарат ыльэ, кулакым кэрт.
мо. Паврик-ваводлаеэ пашачэ-влак
кокла гыч эн талэ
урлыкаш 2% гына йамдылымэ; ӧрдыж мландыш поктэн колташ
шот партий члэн коклаштэ 42 д
у
Обэу дэн колхозсойузлан тидэ
влакым, пролэтар рэвольутсо вэрч
ыльэ, Сэнтр гыч закон укэ—ма комунлан шошо агалан ӱдашаш
протсэнт гыч 47 протсэнтыш шу
пэҥгыдын шогышым, партий он- колхоз штымэ план— 35% шук- нын, Обзу чарыш.
ми. Шэмэр-влакын активность
мландым пӱчшн шукташышг кӱчыктымо сэмын обшэствэный па тымо. Торйал кантонышто урлыкушмо дэнэ плэвум пунчалым вашкашым 5% оптымо, колхоз штылэш.
Кулак
влакым
йал
гыч
поктэн
к эр а к , тӱрыс шукташлийэш. Пар- шам вийандышэ-влакым партий- маш план 28% шуктымо. Чыкма колташ лӱдӧ.
П. Савэльйэв.
ыш пуртымав.
тийын 16-шо погывымашлан члэн
кантонышто урлыкашым— 15 прот/
Йалыштэ колэктЕВизатсэ паша
шот гыч пэлыжэ пашачэ гыч лий
чот шарла, кулак власым пыта- еэнтэ оптымо, колхоз штымэ план—
эш —манын Рӱдӧ Комитэт ӱшана.
раш пижын улына. Йалысэ йачэй 100% тэмымэ.
Партийыш угыч пуртымо дэнэ
Тыгай тӧреыр паша йад озан
кэ-влак пэш тыгыдэ, партийэс ша
лыкым сотсиализм корно дэн вийпырльа, вич ийаш планым ончыл
Тыгыдэ н о ю з - в ш ь ш кугу колкозыш еавьш зн, водьыкым,
гал улыт. Садлан йалласэ йачэйкоч шукташ шэмэр-влакым ӱжман.
аҥдышашым кучэн кэртэш. Тыпогым еодор иктыш лаш пижмпн
кэ-влакым шукэмдаш
пижман.
Тэнийсэ паша планым утыж дэнэ
гӓй тӧреырым еодор пытараш кӱПартийыш йал озанлык пашачым,
(К
олхозыш
то
шогышо рвэзэ вланын кундэиысэ погыныиаштэ
лэш. Агалан йамдылалтмым чашукташ, одалаштат, йаллаштат
совхозысо пашачым тарзым, утлаштымэ донлад гыч)
раклышэ пашачым вэргычшэ кокапиталист, кулак ваштарэш крэракшэ йорло гыч лэкшэ колхозникд а л а ш уло вий дэнэ пижаш кӱлэш.
раҥдыман, еудыш пуман.
Кундэмыштына
колхоз
штымэ ушаш пижашыжэ кӱлэш.
влакым пуртыман. Партийыш
Колхозлаштэ урлыкашым еодор паша кэтщн вийаҥэш. Колхоэын
Колхоз штымэ пашам кулакПашачэ-влакын кашакын пар- пуртыто ГОДЫМ К0ЛХ08 почаш, кол
ти й ы ш пураш йодмашышт, про- хоз виЙаҥдаш тыршышэ, тыгыдэ оптэн шуктыман. Тидэ пашам сот- па^дажым ик марда крэеавьык- влак тӱрлӧ еэмын пужаш тӧчат.
лэтар калыкын партийлан ӱшаны- буржуй сэмын шонымаш вашта сиалистичэский еорэввовавьэ шот влакат умылэн налын йорло дэн Утларакшым ӱдрамагп влакым шкэ
мым ончыкта. Тугэ гынат, партий- рэш, кулак идэологий ваштарэш дэнэ виктараш кӱлэш, чыла ти- ПЫрЛьа Колхов шташ талын пи- вэкшэ шуашыт. Тидэ ш о ты ат/
ы ш кашакын пурташок лий. Йод- талын крэдалшэ, тӱрлӧ кампаньэ такым, тӧрсырым еамокритик тул жын> Нуно чын корно дэнэ комсомол малэн ыныж кий. Чыда
Аксэнов. . ка^ ат<
шэмэрым кулак дэнэ крэдадаш
шо-вдакым посна-посна, вошт тэр эртараш талын полшышо акти- дэнэ повьыжман.
тарватыжэ.
Кулак клаеым йорI
1930
ийын
йанварын
1-шэ
гэн, ойрэн налын партий члэнлан ’ виет-влакьш ойрэн налман.
мартэ кундэмыштына чылажэ 264 шэш: □ытараш пижман.
нуртыман. Тыгай шотым гына чын; Партий члэн шот чот шукэммэ
йЯШШЫИ колхоз ыльэ, пэвральын 1-шэлан
Мэмнан чыла вэрэат культур
корнылан шотлэна
тэ туныктымо (Еоспитатэль374 колхоз уло. Тидэ то т гыч паша окшакла. Ӱдрамаш кокдаеовы
рзна
мывсым шкэ пашаж дэн э, паврик- ный) пашам талын вийаҥдыман.
Пэвральын 3-жо каедэнэ. Ор- комсомол виЙ дэнэ (тыгыдэ кол штат паша шагал шталтэш. Цомеаво д ы ш то , обшэствэвый пашаштэ Партшкол-влакым шукэмдыман,
хоз, артэль, комун) чылажэ 84 сомолэс-влаклан кыэытак тунэмяартий корно дэнэ каймыжым он- кнагам утларак лукман, туныкты- шанкэ еэлаштэ кугу погывымаш штымэ.
лийэ. Погывымашкэ партий ком
дымым пытараш—туныкташ пивдктышо-влакым гына
партий шо влакым йэшарыман, мойи. ВэрЙошкар-Ола кантонышто — 5 жаш кӱлзш. Колхо8ышто ик тусомол,
пропсойуз,
Искра
колхоз
члэныш пуртыман. Партийыш пу- лаштэ тидэ пашам талын вийаҥнэмдымат ыныж код. Колхозлаштэ
погывышт. Тидэ погывы- протсэнт чоло, О рш а — 7, Турэк
раш йодшо пашачэ клае ончылно даш, большэвик еэмын угыч пу- члэн-влак
маштэ комунист партийын колхоз 9, Шэрнур—18, Торйал— 14, Йу- тӱрлӧ кружок шагал. Тидэ пашаворным ончыктэн шогэн кэртшэ, рышо-влакым туныкташ полшаш
шташ полшаш колтымо пӧлӧкшым рин—8, Морко—5, Звэнигов—4, мат еодор тарваташ кӱлэш. Тидэ
«отсиализм штымэ пашаштэ чара- Крайысэ, Областьыеэ парткомиЧыкма— 10 протсэнт йал озан- паша дэч моло организатсийвым еэҥэн, тыгыдэ буржуй ваш- тэт влак кугу прэдприатийлашкэ, Нижэгород ола гыч толшо 9 ва- дык колэктивыш ушымо.
влакланат ӧрдыжэш кодман огыл.
шачым ваш лнйыч.
тарэш врэдад шогышо, шовинизм совхоэлашкэ, колхоэлашкэ отвэт— Мэмвам тэвдан дэкэ колхоз
Йошкар-Ола
дэнэ
Звэнигов
к -н
Мэмнан ончылно пэш кугу—4
ваштарэш крэдалшэ, пашачэ клае етвэвый, талэ пашачэ-влакым колшташ, колхоэ озанлык вийаҥдымэ эн шэҥгэлнэ шӱдырнат. Нинэ кантоным тӱрыснэк колэктивыш
дэнэ шэмэр крэеаньык овчылно тыман (орггруп). ПрэдприатиЙдаяартвйын чапшым вӧлдэн шогы- штэ тидэ пашам вийаҥдаш тыгай пашаштэ полшаш комунист пар- кантонлаштат шэмэр-влакым код- еавырышаш—паша шога. Моло
кантонламат шэҥгвлан кодыман
шо днйман. Ударный бригадыштэ групым 150-ым угыч погыман тий колтэн. Мэ уло вийвам пыш- хое шташ тарваташ кӱлэш.
пашам талын штышэ, сотеиалис- Партий пашам вуйлатэн, викта- тэн тошто йалым сотсиализмыш | Мэмнан колхозна альэ тыгыдэ огыл. Комсомодлан паша кугу—
"Тячэекий еерэввованьэ шот дэшэ рэн шогышо влакым прэдприатий еавыраш, шэмэр крэсавьывым лао- уДЫТ> Тыгыдэ колхоз дэнэ мэ кугу манын, паша дэч лӱдман огыл.
паша штымаштэ, паврик завод лаштэ эрэак политик, организат- ка илышышлукташполшаштӱҥа- пайдам налын огына кэрт. Сан- Комунист партийын кӱштымыжым
лына—манын пашачэ кокла гыч дэнэ мыланна тыгыдэ колхоз вла шукташак пижаш кӱлэш. Тарзэ
яашаштэ ончылно шогышо-влавым еионый пашам виктарэн шогаш
калаеышт.
кым кугу колхозыш еавыраш дэнэ йорлым утларак колхозыш
яартийыш пуртыман. Эн ончыч, колтыман (прикрэпитлыман).
Нинэ 9 пашачэ пэвральын 5-жэ КуЛЭШ<
шупшман. Ӱдрамаш коклаштат
колхозлашкэ кайат.
Йэгоров. ! Колховышто вольыкым, погым пашам вийанрак штыман, вши?
_
..
«иктышлымаш вийналтшуыногыл. тарыман.
«РозрзЩЭЕЬЭ» н ӱ Л З Ш у ж а Т . д льэ мартэ пэш шагал иктышлалКолхозышто спэтсиалист йэҥ
Содор гына виӓаҥдаш нишман
Изи корамае (Морно к в ) йал- тын. Тидэ ийыштэ пашачэвольы- шагал. Сандэне тэний 12 курс
К о я т а н у р 7 ийаш школ (ТорйЙужо йачэйкыштэ (Рудка, Кор- ыштэ колхоз почылто. Й«л еовэт кым 100 протсэнтлаи, продуктив шталтэш. Кантонлаштэ—9 курс,
а д к -н ) пэлэЕсэ йачэйкыштэ пб- дэнко) альат тунэмаш тӱҥалыв члэн—Ивавов Ковставтин (йал ный (пайда пушо) вольыкым 80 Кувдэмыштэ—3 курс штышаш.
организаторский
курс
ыштэ активигтлан ҥотлалтэш) ик вротсэвтлан иктышлэн шукты- Кызыт
р в ӧ й р а к паша еай кайыш. Вара огытыл.
кайа.
Колхоз
пашалан
рвэвэ
кокколхоз
члэн
дэкэ
мийэват.
шаш.
Тидэ
шотышто
комеомоллан
еанӓтийып! коштмым чарнаш тӱКружок вуйлатышэ-влакым по— Мый дэчэм йотдэ молан вол- эв овчылно лийашыжэ кӱлэш. дагыч спэтсиалистым йамдылаш
згалы ач , 4-5 йэҥ вэлэ погыва. гэн, ик еовэшчавьымат штымэ
Дэкабр тылвэ дэч вара ик завӓти- огыл. Пашаштышт могай катык ховыш пурэват. Йорло вуйьт дэвэ Вольыкым, погым иктышлэн, моло кӱлэш. Куреыш колтымо годым
100 тэҥгэ океам вушто муат?—- шэмвр влаклан примэрым ончык- кэдшышэ йэҥым колтыман.
й а т ли й ы н огыл. Комсомолэс-влак улмым канткомол ок шинчэ.
мавын лӱдыктэн ойлэн.
тыман.
— о г н н а йареэ-вэлэ мавыт.
Колхозлаштэ альэ еитыдымаш
Канткомол ончыкыжат малаш
Тэвэ кувэ йал еовэт пашачэ
Комсомолэс - влак колховышто йатыр уло. Тыгай еитыдымашым
М. Ш еиач.
тӱҥалэш гын, политиклан тунэм- влак колхоз шташ полшат.
343 йэҥ (кум ужашыштэ ик ужа- пытарашлан еамокритикым чот
Чыкиа кантоныш то политиклан мэ паша йӧршӧш кӱрлэш.
шыжэ) гына члэнлан шогат. Ут- шарэн шогаш кӱлэш. КодхозлаКрутеий.
тунэммэ паша пэш начар кайа.
ларакшэ тыгыдэ колхозышто улыт. штэ прои8водствэный
еовэшаТУрэтский.
Канткомол тидэ пашаш кӱвын
Нинэ
комсомолэс влаклан
уло ньым штэн, титакым тӱжвак лукОксам
вӱлэш
вэрыш
Изи Шокшэи комсомол политя и ж ы н огыл Политиклан тунэВИЁЫМ ПЫШТЭН кугу К0 ЛХ08 ЫШ тын шогыман.
огыт кучо
я а ш тӱҥалмылан 4 тылзэ утла школыш (Шэрнур к-н) ЗО йэҥ
еавырнаш тыршыман. Адак моло
Кызыт шошо агалан йамдылш^
д я й э ш гынат, Чыкма канткомол возалдын. ЗаЕӓтий арньалан кок
Тойиэт еола колхо8ЫШ (Морко вомсомолэс-влаклават иктэ котдэ тмэ кампаньэ эртаралтэш. Пырчв
-кантон мучко мызар комсомолэе, кэиа лийэш. Тувэмшэ влак раш к-в) Марсэльбавк имвьэ валаш колхозыш пураш кӱлэш. Колхо- эрыктымэ пашам вийаҥдаш, ур
комсомолышто шогыдымо кошт- коштыт. Ёозалтыдымат волышташ мавын, 300 тэҥгэ окгам пуэн. Ти- еыш пурыдымо комсомолэеым ком лы ка шым пормалин дэвэ мушмо
м ы м ок ш ы н ч э. Эсогыл Чыкма мийат. Вуйлатышэ—Вэдэрвиков дэ океам колхоз вуйлатышэ имвьэ еомолгычат лукман. Комсомоллан вэргэн мойын умылтараш, комсо
о д а ш т в мыеар шкод, кружок уд- еай туныкта.
валаш кучэн ошл. 150 тэҥгэм колхоеыш шкэ пурымо вэлэ ок мол влаклан ударвый бригадым
и н м а т о к ш ы н ч э.
Тунэишэ.
трантас налаш вэлэ пуэн.
еитэ, чыда шэмэрым колхоеышко шташ кӱдэш.

Чыла кӱчыкым торлаташ — кызытак уло виӓна дэнэ пижьӓа!

Колхозлашт] урлыкаш чытыю йаилы
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Колхоз вучо. Обзу дэн, кокхозсойуз иолот
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Нижэгород пролзтор оолшыио
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чадрц яовггд гыч
пошам— моктэна

нат, вийаҥдышаш, тӧрлатышаш
Марий Уашо йалыштэ (Оршанйатыр уло.
кэ кантон) чылажэ 53 сурт уло.
Иал озанлык дэнэ чодра пашачэ
23 суртшо чодра йамдылымэ па
ушэиын
шалан талын пижыныт. Моло сурткундэиыоэ пӧлЕажэ лиЕбэв паша
лаштэ паша штэн кэртдымэ улыт,
лан Обоно
иооно дэн договорым штэн. „„„„„„
Г
*
’
г\к
сандэн пашаш кайэн огыт кэӧт .
Обоно договорым пырчат шуктэн]
м
шогэн огыл.

I

муму.

Сойув-лэсховлаштэ ликпунктым < ПаЙрЭМ ОЛМЭШ— СубОТНИК
почэдэн. Обоно ликвидатрым о к , Шӱдӧ сола йал (Оршанкэ канпу. Садлан йужо вэрэ почмо лик- Тон) марий влак Йушут лэспромпунктымат пэтыраш вэрэштын. ховышто чодра пашам штат. РошВэрлаштат тарвэ, йорло-влааым хо кэчын пашам ышт кудалтэ, сукӱлэш нарэ шупшмо отыл.
| ботникым штышт. Кулак ко^но
О б о н о
1дэнэ кайшэ-влак-ваштарэш ыльыч
Культпоход паша кузэ ваймэ гынат, суботникыш рушо— 17 йэҥ,
нэргэн раш ов шинчэ. Ликбэв шупшыктышо— 27 йэҥ лэктын, па
пашам томам вуйлатэн. Вэрлаштэ шам сай эртарышт.
инструктаж шот укэ. Провойыш-] то куеэ шуын, тугэ штат, корно
ончыатышо укэ.
Паша дэч шылаш тыршат
— Обоношто инструктор ОЕ
т_
„
*
ситэ, Обоно вуйлатышыжат увэ.
Кытын сола йалыштэ (ЗвэниТидэ пашаштэ пропсойув ушэм гов кантон) чылажэ 42 сурт уло.
ок полшо, альэ мартэ ликбэз Шувыжо пэҥгыдэ илышан улыт.
фондыш и е кумырымат
п у эн |т^0ДРа пашаш 20 йэҥ гына л э е ‘тын. Молыжо тӱрлӧ амал дэнэ
огыл.
шылыя кодаш тыршат. Кулак игэМорко кантонышто
т
,г
.влак чодра паша ваштарэш шоГидэ еасэданьеш Морю кан - 1га1 ш ю ' т м пашаш 0?ыт Л95
тонышто лнкб.,3 паша кузэ кайиэ иол'ымат чараш тыршат. йаЛсонэргэн Таныгиа йолгаш докла- В9Т крэсавьык.влакь!м додра падым шгэн. Доклазшэ хыч Морко шаш долташ ок тыршэ. Тушманкантонышто ликбэз паша шотшо влаш м п?1нрадаш ф ш /
дэи каймыла койэш, контрольный
Чита.
сипырым тэмэныт. Тугэ гынат,
Анисимов—тупуй шога
пашам адак угларак вийаҥдаш
кӱлэш.
Кугу Какшан лзспромхозын Ми
Кундэмысэ учрэжцэньэ-вдакын шанин учаскыштэ нимогай куль
культпоход пашам парньа кокла тур паша укэ. Йошкар жусакым
гыч ончымышт-тыжэч раш койэш. рабочком члэн Анисимов еӧгӧн
Йужо учрэждэньыжэ ликбэз па дэн сураяэн шинчыкта. Музык уло
шам йӧршӧш мондэн шуктэн ул- гынат, Анисимов пачзрыштыжэ
маш. Обэно эн кугун нэрча, вуй- суралэн кийыкта. «Марийскал Де
латэн шогымыжо ок кой. Обоео реввя» газэтлан 1 т. 50 ыр оксам
вуйлатышэ укэ—манын, ликбэз КуМ тылзэ лийэш пумо ыльэ, тапашалан вуйын шогымыштым шкэ чат газэт укэ. Оксажэ Анисимов
ӱмбачышт кораҥдаш гына тыр кидэшав кодын ала мо.
шат. Тыгай шотым пытарыман,
Анисимовым рабочком гыч коликбэз пашаш вийан пижман.
жэн луктын, Мишанин участкышКультпоход пашам мондышо- тэ культур пашам вийаҥдыман.
влакым пӱтыралаш кӱлэш.
Чодра иӱкш.
Йаки.

] Осол пошом— каргэна
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Тэний, пэвральын 23-жо Йош- корно дэн наҥгайаш 100 тӱжэм
кар армий штымылан 12 ий тэ- йэҥым
пуыжо-манм»
лозунг
мэш.
илышыш пурдалдэш.
12 ий коклаштэ, комунист пар
Сотсиализм штымэ годим капи
тий вуйлатытымэ почэш, пашачэ тал измын косаждэи крэдадман.
класын пашажэ вэрыч, сотсиализм Адак капиталист
кугыжанышштышаш вэрыч йошЕар армий власат шкэ пытышаштым шипэш кугу, пэш шуко пашам штэн. жынытда, сарым йамдылат.—СотГраждан сар годым ош гэнэ- сиализм штымаш ынжэ кӱрылт—
рал-влашм: Колчавым, Д эн и е и - манын, тушман ваштарэш шоганым, Йудэничым,
Врангэльым, лаш йамдэ лийман. садлэнйэшвар
молымат сэҥэн. Тыныс илышыш- армий вайаҥдымаштэ чылашэмэртэ Йошкар армий-сар паша шо- лан полшыман.
тыштат, политик шинчымэ шоЙошкар армийын 12-шо ийдатыштат чот пэҥгыдэмын. Кодшо лык пайрэм эртарымэ годым
ий Дальнэ-Восточный гранитсыш- Иошкар армий пэҥгыдэмдаш кутэ сарианымаш- Йошкар армвйыи вэ пояшымынам тэргаш кӱлэш.
пэҥгыдэ улмыжым раш ончыктыш. Шртий, комсомол, пропсойув орЙошкар армий-ла аралымэ па ганиаатсиймытлан сарын шучкыша йӧрӧ, полигиалаи, сар паша лыкшо нэргэн кумдан умылтарылан
тунэммыжым
сотсиализм ман. Эл аралымэ пашаш чыла
штымэ паша дэн ушэн, подшэн шэмэрым шупшман. Совхоз, колхошога, садлаваг пэш пэҥгыдэ.
зышго сар паша нэргэн кутырыСотсиаяизм штымэ пашам пэш ман. Осоавиахим, РОК ушэммытвийан колдымо, йал озанлыкым л^н отсиалистичэский оорэвнокояэктивыш ушэн, кулак клас вавьым шарэн, паша вийаҥдаш
оытыраш пижмэ годым— Иош кар дижман.
армийат шкэ пашажым тидэ жаа23 шо пэвральыш шуко кодын
лан кэлшышын вэсэмда. Колхов )0ГЫЛ> ^идэ пайрэмлаи еай йамдыпочаш, вуйдаташ ЙӦршӧ-влашм л а л д м а н Эд аралымэ пашаш шэкурс коч угларак йамдылаш тӱЕ ал ы в ы м утдарак шупшман.
ҥалэш.— 1930 ийштэ Йошкар ар1
мий йад озанлыЕым сотсиализм!
П. Оебедэв.
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Улэ Ёад дэнэ—чодра па
шашкэ

Э

те

кайа. Совэт, партий, комсоко!,
пропсойув органиватсий-влак кулыи пижын огытыл—манына. Чынжымак ойлаш гын, вэрзашта штат,
кундэмысэ учрэждэньэ-влак чыжт
мондэиыт улмаш.
Шукэртэ огыл, ликбэз паша
виктараш ойрымо кундэмысэ комисын васэданькжэ лийэ. Тида
васэданьэш кундэмысэ учрэждэньэвлак дикбэв пашаштэ мом штымышт нэргэн докладым штышт.
Обкоиол
л ^ б э з паша кузэ каймэ нэргзн
сипр дэн ончывтэн каласэн ок
кэрт. Ликбэз пашаш 620 комсомолэсым мобилизовайаш штымэ. Тидэ пунчалым кантонлаштэ илышыш ала пуртэныт, ала укэ Обкомол ок шинчэ. Канткомол вдак
свэдэньым огыг колдо—манэш.
Лййбэз паша виатараш Обкомол
бригадым колдэн огыл. Комсомол
органиватсийлан 9 •тӱжэм йэнгым
туныкташ пуымо. Тидым туныктэн шукташ ала лийман, ала укэ
Обкомол каласэн ок кэрт.
Колхозсойузлан
3 тӱжэм йэным туныкташ пуымо.
Вэрлаштэ паша кузэ кайа, кунар
туныкталдэш колхогсэйуз нимат
шинчэ. Ликбэз пашалан Обоно
дэн договорым штымэ. Тушто ончыктымым илышыш пуртымо огыл,
—договоржымат йӧршӧш йомдарэныт, иктат ок му.
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ИЬНЛАК ЛИШ] ПӓШ
АММОЦТ
^ р зр ч ы ш э-в л а к ы н пУ ты ралиан, ликбэз п аш а
ви й аҥ ды ш дш ы н ШИШТДРЫНАЙ
^Вэрлаштэ ликбэз паша иачар
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ойыпшо: уржа вуй,
лышташ, чӧгыт дэнэ •орда, молат
лийэш.
Марисойуз
Члэн взак 8 киломэтр кокда
Ликбэв пашалан август тылгыч да мойын улыт гынат, ногывыштак йамдылалдаш тӱҥалын.
нымашыш раш коштыт. Кружок
ОДН-ыш члэнлан -пураш 15 ту
вий дэн лишылрак йалыштз епэкжэм тэҥгэм пуаш договор штымэ.
такльым,
консэртым
шындат.
Зонэратив члэн коклаштэ 3 ту
Спэктчкдь дэч лэкшэ океа дэи
жэм йӧҥым туныаташ пуымо. Кувыньэр вуымо етаныт иалыныт.
нар
туныкталдэш—каласэн ок
Члэв влав чыда пашамат кэлкэрт.
Тылэч вара Арын йырыштэ у шэн штат.
Ликбэз пашалан кӱлэш арвэКружоЕ вуйлатышэ Смирнова у
тувыр (у вэргэм) шарлаш тӱрым кундэмысэ ОДН совэт коч
етанын
пайдажэ нэргзи тыгз ойда:
ҥальэ.
9 —10 тӱжэм тэҥгэашым налын
—
Тошто
(марий) етанэш ик
колдымо. Сатулышо ушэм - влак
Арын 7 ийаш школ КожлайэЕэчыштэ
36
сантимэтр
лопаытаи
шь!гыч 24 ликпунктым почыныт.
рыш кусаралтмэЕ у вургэм шаПаша ик шот дэн кайа. Тугэ гырымэ паша адакат утларак вий- вынэрым 8 мэтрым вэдз куаш
Мом вучат гын?
аҥаш тӱҥальэ. Туныктышо: Ни- лийэш, у стан дэн ик мэтр лопКугу Унчо йал (Морко кантон, колайэва дэнэ Горӓинова адак кытаным '2 0 —25 мэтрым куаш
лийэш.
Шор-Унчо район) кэч могай паЙанварын 25—27-жэ тунык сийштэ ыльыч. Кучко школышто шаштат эрэак почэш кодэш. На туео партийачэйкэ тыршымэ дэн
Тошто самый тӱрдаш гын, ик
тышо-влакын Арбан (Йошкар Ола туныктышо—Смирнова ОАЬонеанд- логым, страковкыт, мойн ночэш 1928 ийыштэ кид паша кружо- тувырлан ик ӱдрамаш арньа мучкым
почыныт.
51
ӱдыр
дэнэ
4
вак-н) групкомын конпэрэнсийжэ ра—тэндан погынымашыш мийаш
кодын тӱла.
тэ члэнып пурэныт. Адав шко- ко шинчаш кӱлэш,—тидэ етанэш
лийэ. Тидэ конпэрэнсийыштэ 6 уштымо улам мо—манын, кагаЧодра йамдылымэ пашаштат ти- лышто тувэмшэ поена тӱшкаштэ ик кэчыштэ 7 тувырашымтӱрлаш
шкодын талукаш проивводствэный эым возэн колдэн. Тудлан гавэт дэ йал почэш кодыи. Районысо
1лийэш. Адак шинчат ок лоаты(паша) планым, туиэмшэ влакын коч выговорым пуаш пунчалыч. моло йал марий влак шыжымав 45 ӱдыр улыт.
I лалт.
Моло члэн-вдак дэчат молан тодпашаштым ончышт.
Туҥалдыш ийыштэ шӱргӧ шо- | Кождайэрысэ ӱдрамаш кид па
договорым
штэн,
Элнэт
лэспромШколлаштэ Гус програм илы- дымыштым шымлэн налын, сойуз хозышто чодрам йамдылат. Кугу выч тӱрлаш, запои, у тувыр ур- ша кружокын пашажэӱдрамаш
шыш пура. Комплэкс шот дэн корно дэн чот пӱтыралаш штышт. Унчо йалыштэ 200 сурт уло. Чод- гаш тунэмыныт. Вуйлатышэ влак идышым еайэмдымэ пашан тутуныктат. Тугэ гынат, тидэ школ
Арбан групкомышто 9 сторож ра руаш 20-30 йэҥ коштэш, 8 йэҥ 100 тувыр утла океа дэч поенак ҥалдышыжэ лийэш. Тидэ тӱҥадкӧргыштӧ вэлэ шталдэш, йал члэнлан шога. Нуно погыный-а* гына имньэ дэеэ шупшыктат.
Иргэн пуэныт.
дышым шэмэр ӱдрамаш коклаш
ованлыкыш огыт лэк.
шыш огыт кошт. Нуяын ковлаш
Тидэ йалышт» сэльсоват, ком ] Тэний у вэргэмым изи, еылнэ кумдан шарыман, тидэ пашаштз
Туныктышо-влаклан шэмэр ко- тэ нимогай пашат шталдын огыл. сомод йачэйкэ, лудмо пӧрт
уло. тӱр дэн еылнэштарэн ургат. Тӱр полышымат пуаш кӱлэш.
кдаштэ пашам шуко шташ вэрэ- О н ч ы еы ж о поена коньэрэнсийым | Нуно чыланат малэн еолтэн улыт
штэш.
штэна—манын каласышт.
’ ала мо. Ала тидэ йалыштэ кулав
^Сойув диотсиплин увэ. 44 члэ*
Морко кантон, Кожлайэр
Ошлаиучаш Йыаан.
агитатсэ 401 Ш;*РЛЭ(1> Ш0М9Р вла'
ныштэ 20 члэн вэдэ конпэрэн1
вым чодра паша гыч тора.
ӱдрамаш кружок
Кӧлан гынат тидэ шотым тэрК ӱ ш н ӧ — вы н ьэр куы мо стан .
Мэ зайом оксам погэна
гэи налман.
Шӧҥшӧ.
чын
огыл.
Зайом
шарымэ
погыӰ л н о — круж ок ч лэн влак
«Йошкар Кэчын* 15 №—што
Пудыранышэ йалвор тыгэ воеэн: нымашэшав овса погаш уполно- Подкулачникым поктыза
вургэм ургаш тунэмыт.
Алэнкино йалыеэ (Й о Ш Е ар Ола
Кугу— Мушко йалыштэ (Шэрнур мочэндан мыйым еайлышт. Кызыт
вантон)
чодра паша штышэ армый
155
тэҥгэат
55
ыршийым
к-н) Нольык марий школышто
туиыктышо Йэас§йэв 230 тэҥ- погэнам. Кодшыжымат тидэ кэчы- тэль уйолномочэныйлан подкудачгэаш 3-шо вайомым шараш под- лаштак погэн пытарыш тыршэм. нив Дружинин Стэпан Ондрим
Кугу-Мушво йалын вайом овса шогалтэныт. Тудо а р г э л ь овсам
пискым погыш. Кызыт оксам огыт
шкэ кӱлэшлагжэ кучылгэш, к р р т Фонарэв Т. М.
пого, манын ильэ. Тидэ возымаш погышо.
ла модын пытара. Пашаштэ арт э л ь члэныштын кочышым шолыштэш.
Морко дэнэ М. Турэк канто- шогыман. Чэрлэ йоча-влакым кыЧойа рывыж.
аышто йоча-влакын тавалыкыш- затык эмлаш пижаш кӱлэш.
Шкодлаштэ тунэмшэ йоча-влатым ончаш Наркомвдрав 3 враШколлан полшат
^гм (отрӓдым) колтэн. Тидэ от влан шовшо кочкышым штыман.
Штрамарий
1 • шэ
отупэнь
рад пашалан пижын. 4 иЙаш Кэҥэжым йоча-влаклан плошӓдШЕолдан
(М.
Турэв
к
и)
оралдэ
кым
шташ
кӱлэш.
гыч 17 ийаш мартэ йоча-влакын
шташ
еамообложаньэ
©кеа
гыч
Толшо
отрӓдын
пашаштыжэ
тавалыкыштым ончаш тӱҥалыт.
Йоча - вдакын тазалыкыштым партий, комсомол, копэратив, адав 800 т. пуат. Мӱма шот дэнат
сайэмдымэ шотышто, тавадык он- моло органиватсий-влакланат чот I полшат
Уҥшӧ.
'
чышо пОдка-вдаклан чэт яодшэз полшэн шогыман.
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Шэмэр марий воклашвэ у вургэм шарымэ тӱҥйлдышым Чавайн
йолташ
штэн.
1924 ийыштэ
Арын ш еолэш «У Мландэ» пиэе
модмо годым марий выньэр дэн
ургымо у тувырым артисткэ-Аналан чиктэныт. 1925 ийыштэ йанварым 22 жо тидэ пиэеымак Морко клубэш шындымэ годым Аналан клэнкор дэа ургымо у тувырым чиктэныт.
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Арбан

ЯОЧЁ-влакын ТАЭДОЫКЫШТЫК ОНЧЙШ ТӰҤӒЯЫТ

ИОШКАР

4

шога
Клас ивТэрмапийштэ
клас конлашт) цошиаш вийаҥын
ТГрансийштэ

Пяшачэ рвэзэ-влок дэмоистрот- Пашачэ-влак политсий ваштасийыи штэныт
рэш ирэдолыт
Тидэ кэчылаштэ Гэрманийын

Ро

в

ЙомбпИкин Иолыштэ кулак вуйлпна
Йорло влак лӱдын илат
Пр о к у р о р содор, т э р г э н на д
Йамбайкин йалыштэ (ЙошкарТэнат—тыйак тыгай пашам штысла к-н) Виноградов Сэмон Ми- лыктэт—манын, вурсыш, кырашат
жита уло. Тудо ожнысо чодра тор тӧчыш.
говой эргэ. Альат тошто илышыОвчиников судыш пуашат лӱдэш.
мак вучэн ила. Тӱрлӧ кампаньэ
Кодшо вйын Овчиников Кости
эртарымэ годым эрэ торэш шога. Акмарчувлэсын Маркитан учасЙавварын 12-шо Иамбайкин кыштэ пашам нальэ. Тидэ пашаш
йалыштэ шошо агалан йамдылалт- кэ чылажэ 59 йэҥым погыш.
мэ нэргэн погынымаш лийэ. ТиЧодра йамдылымэ пашаштэ чадэ погынымаштак урлыкаш фонд ракым шындаш—мавын Виногра
штымэ нэргвн кутырышт. Вино дов пашачэ коклаштэ тӱрлӧ шойаградов Микита урлыкаш фонд кым шаркалыш. 59 йэҥан артэльштымылан ваштарэш шогыш. Адак ым шалатыш, 4 йэҥ вэлэ пашаш
шташ гын, чыда дэчат йэдак шот кодо.
дэн погаш-манын, кычкырыш. УрТэний Виноградов Кугу Каклыкаш фонд штымэ пашам ик пошан лэспромхоглан пашам шта.
гынымаш дэн йӧндараш ыш лий.
Артэль вуйлатышылан коштэш.
Тыгай паша Виноградов мут по
Шорыкйол жапыштэ пашам штэн
чэш лийэ.
огыл. Кучко йал гыч аракам на5-шэ кана штымэ погынымаш
лын намийэнат шорыкЙол пайрэдэн гына урлыкаш фонд шташ
кэлшышт. Амбарышкэ валаш (по мым штышт. Ик маваш, Вино
таш) Овчиников Костимсайлышт. градов чыла вэрэат чаракым шынЭрлашыжым Овчиников урлыка- дылаш тӧча. Тудын пашажым сошым погаш тӱҥальэ. Виноградов дор гына тэргэн налаш кӱлэш.
Андрэйэв.
Микита урлыкаш погымашкэ мий-

Стройымо пашалан писын
йамдылалтман
Тэний
кундэмыштна стройымо
паша пэш кугун штышаш. Кӱлэш
арвэржым альэ мартэ пэш шагал
йамдылымэ. Пӧрньа гына ситышын
йамдылалтын. Оҥам— 6 протсэнт нарэ, кӱ—32 протсэнт, йандау—25, извэска—7, сэмэнт—2, альэбастр—15,
пор к ӱ -б !, кӱртньӧ (лэвашлык)—1,5,
пуда—4, чийа—12 протсэнт йамдылымэ. Кэрмыч, смола, толь (лэвашлан) альэ йамдылымэ огыл.
Тидэ пашам содор вийаҥдаш кӱлэш. Кӱм, чодрам, извэскам кундэм
кӧргыштак ситышын
йамдылаш
пижман. Кэрмыч, чэрэпис штымэ
пашам чот вийаҥдыман. Йамдылымэ ӱзгарым лум корно дэнэ стройышаш вэрлашкэ шупшыктыман. Лэвашлык кӱртньым, сэмэНтым, йандаум (шэргэ аканым) ӧрдыж гыч
ситышын кондаш ок лий. Нунын
олмэш чэрэписым, тольым, извэскам, тыглай йандаум утларак йамдылаш пижман. Стройымо пашаштэ арвэрым (матэрйал) аныклэн кучылтман, арам локтылман огыл.
Чодра, ӱзгар коштымо вэрым шташ
кӱлэш.
Стройышо организатсэ - влаклан
тидэ шотым шукташ талын пижашышт кӱлэш.]

Йа^аҥ пэдтэкввкумыш—
15 вэр
Мэмнан кундэмлан Йараҥ оласэ
марий пэдтэкникумыш тунэмаш колташ 15 вэр пумо. Тунэмаш 7 ийаш
школышто тунэм лэкшым, мартын
15-жэ гыч налаш тӱналыт. Йодмашым Обонолан, альэ Конолан пуаш
кӱлэш.

Эл тунэммэ пашам вийаҥда
тидэ пашаш чыла шэмэрым
шупшын шогаш кӱлэш—ма
крайэвэд конпэрэвсэ каласы
крайэвэд конпэрэнсийыштэ М
Кундэмын 5 ийаш план нэ
Атьувин йолташ докладым ш
Крайэвэд конпэрэнсэ тидэ
ным кэлшышылан шотлыш
ийаш план почэш эд тунэммэ
шат вийаҥшаш. Эн чотшым
рик, ваводлан кӱлэш сату кы
мэ пашам вийаҥдышаш.
Тидэ конпэрэнсийэшак куз
мэш эл тунэммэ учрэждэньэ ш
мэ нэргэн Кундэм Иснолком
латышэ Эшкинин йолташ до^
дым штыш. Эл тунэммэ уч
дэньэ штымэ нэргэн Кундэм
полком прэзидиумын лукмо В
чалжэ кэлша, шташак кӱлэ
эл тунэмлэ учрэждэньым
утларакшым марий калыкын ф
шыж дэн йӱлажым тунэмаш %
ман—манын, конпэрэнсэ к|
сыш.

Иуэыклон тунэмшэ студий ппшош пиж ын
1 [Студий 3 класлан шэлал
Мураш туныктымо класыш
йэҥ. Пианин, ройал, той пуч
кташ туныктымо класыштӰ
йеҥ, кылан мувык (скрипка, и!»
ын) класыштэ 16 йэҥ тунэмэ#

ек

и

Йошкар-Оласэ республик ма
ри й тэатр пэлэн мувыклан туныктымо студий печылдо.
Тидэ студийыш пурташ [206
йодмаш кагае погынэн ыльэ." ЗО
йэҥым налмэ. Нунын коклагыч:
пӧрйэҥ—21, ӱдрамаш—9; Тарвэ
— 2, йорло—11, колхо8 члэн—5,
ик марда—12;
комсомолэс—5,
пионьэр—2, утлараЁшэ тӱҥалдыш
школ пытарышэ, йужыжо 7 ийаш
школ пытарышэ улыт.
Тыштэ 2 ий тунэмман. 35 тэҥгэ гыч стипэндийым пуат. Альэ
пачэр укэ, ончыкыжо лийшаш.
Туныкташ йанварын 25 жэ тӱҥалмэ.

Промлэссойуз уПОЛЕОМО)
вый-влакыв погыныма*
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чорнэн огыл

Индийштэ кӱртньӧ корнысо па
шачэ-влак еабастовкым тӱҥалыныт—манын кодшо № што увэртарэн улына ыльэ. Кмвыт Английсэ компартийын «Дэйли Уоркэр» гавэтшэ: Забастовке штышэвлак пэш пэҥгидын шогат. Пашадарым йэшараш, паша кэчым
кӱчкэмдаш, нуно йодыт. Кыэыт
кӱртвьӧ корнысо шуко пашачэвлак пашам 10 шагат годым, ма
шинист, орол-влак мойын кэчыштэ 14— 16 шагат пашам штат.
Тугэ гынат нунылан свэрхурочныйым огыт тӱлӧ—манын вова.

ий

Кӱтньӧ

Ипдийштэ
корнышто забастовко

штыгоаш
Кундэмыштына шкэт вуЙа кучэн илымэ озанлыкым колэбтивыш
ушэн, кугу оэаялыкым штышаш.
Тидэ оэанлыкыштэ чыла пашамат
машин дэнэ шташ тӱҥалшаш.
Тыгак промышлэность (паврик,
еавод) Йатыр штышаш. Пашам
машин дэн штымаштэ элэктрис
вий пэш кӱлэшан.
Мэмнан куадэмыштэ 50000 гэктар торфан куп уло. Торфшо
элэктрис стансийштэ олташ йӧра.
Чыла торфым луктын моштэна
гын, 100 ийлан ситышашлык.
Садлан Нижкрай Исполком дэч
Марий кундэмэш элэктрис стансийым пп аш—манын кундэм И с
полком полышым йодын. Край
исполком тидлан торэш ок лий.
Садэ тыч, 1930—31 ийштэ
Чыкма кантонэш 40000 киловат
элэктрис вий пушан кугу стансийым шташ пижшаш.
Стансий Чыкма, Й?рин, Звэнигов, Йошкар Ола, Оршанкэ кантоныш адак Чуваш дэнэ Сӱас
рэспубликыш вийым пуаш тӱҥалэш.

сс

Колонийлаштэ

до

кысэ мэмнан миссий пӧртыш 10
политсэйский-влак пурэныт да
обыскым штэныт. Обыск шташ
БИМОГаЙ ордэрым овчыктэн огыт
ул. Мэмнан полпрэд-Макар йолташын
пачэрыштыжэ,
служышо
пӧртыштыжат обыскым штэныт.
М эксиеы сэ
политсийын тыгэ
осалланымыжлан Литвинов йолташ
— Мэксикын вэс кугужаныш кокла пашам ончышо министрлан
протэстым колтэн.
*
*
*
Мэксикын вэс кугужаныш кокла
пашам ончышо мивистрын кӱштымыжӧ почэш, мэмнан полпрэд
Макар йолташ дэч шупшын налмэ
кагав-влакым мӧҥгэш пуэныт. Ма
кар йолташ Йэвропыш толаш лэктын—манын увэр тольо.

кым шта

Польшын Бэльск районышто
10 тӱжэм пашачэ-влак аабастовкым тӱҥалыныт.
Буржуазный гавэт-влак еабастовко чарна, паврик оза-влак
пашадар волташ штымыштым йӧрдымашыш луктыт дыр—манын
воват.
Тугэ гынат
паврикант-влак
альэ маркэ пашачэ йодмым шуктэн огыт ул.

он

Совэт ооларэдствэ Уибск подитсий иольотыи штэи
Йанварын 9 жэ йӱдым Мэкси-

ШКЭКДН КУНДЭИЫШТЭ
10 т0жэм пашачэ заопстов- Кугу элэктрис ставснй

ф

Мэксикын превидэнтшэ—Ортис
Рубио-м пушташ тӧчӧныт ыльэ.
Садлан кызыт мэксикысэ политсий
комунист* влакым арэстовайылаш
тӱҥалын. Пушташ тӧчышӧ йэҥжэ
мый Васконсэлос (прэвидэвт лан
кандидат) вэк шогэм—мпнын гынат, тунамак политсий тудым комунистланшотла. Комунист-влакым
адакат арэстовайышаш— манын
ойлат.

Шукэртэ огыл, Иошкар-Олаш
Кундэмысэ эл палытэ-влакын 1-шэ
коапэрэЕСийж э лийэ. Тидэ конпэрэнсэ 5 ийаш план шуктымаштэ,
эл тунэммэ упэмын
штышаш
пашажым ончыктэн пуш. Кундэмы сэ Крайевэд ушэмын ончык
каймымат ончыктышт. КызытбОО
й э ҥ чоло члэнлан шогат.
Моско, Оеаҥ, Лэнинград оласэ
кугу школышто
тунэмшэ-влак
школ пэлэн крайэввдчэский йачэйкым штэн, марий элым тунэмыт. Мэмнан Кундэмысэ кыдалаш
школлаштат крайэвзд йачэйкым
штэн, элнам тунэмаш тӱҥалыныт.
Тугэ гынат, пашаштэ йатыр ситыдымаш уло. Альэ мартэ эл тунэммэ пашам 5 ийаш план дэн
кэлыштарэн шташ пижмэ огыл.
Тидэ пашашкэ активымат шагал
шупшмо. Йаллаштэ 1 шэ сутшэнь
РСФСР В ЦИК-ын пряБидиумжо школышто, мойын эл тунэммэ йа— Лэбздь йолташым РСФСР Сов чэйкэ шталтын огыл. Кундэмысэ,
панарком вуйлатышын
олмэшты- кантонласэ ушэм-влакынат
шашт альэ пэҥгыдэм шуын огыл.
шыжлан шогалташ пунчалын.

Иолъшышто

з

Мэксикыштэ
КОИПОРТИЙЫН ШЫГЫРЗНДОТ

Пэвральын 9 жэ Бэльфор олаштэ политсий д э й э пашачэ кок
лаштэ кугу крэдалмаш лийын.
Пашачэ-влак комунист дэпутат
—Кашэным ваш лийашвокэалыш
мийэныт улмаш. Вокзал гыч пӧртылмышт годым нунын ӱмбак
имвьэшкэ политсий кэржалтын.
Дэмонстрант-влак коклаш кудал
пурэн, жандарм тӱшка тӱрлын
осалланэныт. Торэш шогаш тӧчышо-влакым тунамак арэстовайылыныт. Шуко сусыргышо лийын.
Кашэнат сусыргэн. Пашачэ-влак
гына тудым утарэныт.
Политсийын
осалланымыжым
ончыдэ, дэмонстратсий дэч вара
пэш кугу митинг лийын. Митингэш Кашэн мутым ойлэн.

И

Кыэыт Гэрманий мучко пашадымэ-влак йэшаралтын шогат. Ик
Саксонийштак 1 млион пашадымэ
шотлалтэш, тидэ шот гыч 281
тӱж. йэҥжэ сособийым налын
илат.
Дрэвдэныштэ
пашадымэ-влак ӱмассэ дэч 67 протсэнтлан, Л э й ӧ ц и г ы ш т э — 101 прот.,
Хэмницыштэ— 146 прот. йэшаралтыныт.

ЭЛ ТУНЭИМЭ ПАША ВИИАҤШАШ

ЛЭБЭДЬ ЙОЛТАШ

КАПИТАЛИСТ КУГУЖДНЛДШТЭ
шуко
олалаштэ рэволӱтсионый
рвэзэ пашачэ-влак дэмонстратсийым штэиыт. Гамбург олаштэ
— мэксикысэ консульствын пӧрт
ончылан пэш кугу дэмонстратсий
лийын. Дэмонстрант-влак Мэксик
комсомол
Ц.К.-н
арэстоваймэ
члэвжым лукташ йодыныт.
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Пэвральын 15-жэ Йошкар-ола!11
Марпромлэссойуз
уполномс
ный-влакын погынымаш почылМ
Правлэньын отчотшо, моло
ратсэ дэн кыл кучымаш, тэн
паШа план дэнэ смэт, вич и
план нэргэн ончышаш, адак п
лэньым пужэн сайлымаш лийэ

XXX

Чашкэрлан
«Ик ӱдрамаш
тыгэ ойлыш»—манын, возэт. Мланна
„манэш-манэш" ок кӱл. Мом шкэ
сайын шинчэт, тудым гына возо.
П ӧ р т к а й ы к л а н : Кукнур копэративыштэ пыркашык йоҥлыш па
шам шта гын, правльэньыш вуйым
ший.
Шӱшканлан,
Табрэтлан
—пырдыж газэтлан вэлэ кэлша.
И в у к л а н Пунчал мутым шуко луктыт. Кузэрак пунчалжым илышыш пуртэн шогат, тидэ нэргэн возаш кӱлэш.
Ч о й а р ы в ы ж л а н Мыскылалтшэ-влакышт судыш пуэн кэртыт;
А г а п о в дэнэ Т ы м б а й э в л а н
«Обоно тит дэч шуко оксам колтэн
она кэрт, оксанаукэ»—манын ойла.
П ы л ы ш л а н Ӱдрамаш кокла
штэ (эн ончычак йорло коклаштэ)
пашам вийаҥдаш полшыэа. Кулак
ӱдрамаш ваштарэш крэдалаш тӱҥалза.

Ъ /С

Т?

М а с к а—«Кулак»—манмэ ок си
Мо шот гыч, кулак тудым онч^
таш кӱлэш. Кэҥэж годсым кьр
ижэ возыман огыл.
1Н
Г р о з о в дэнэ О р э х о в
«У илышлан ончылно шогат»нын возэда, мо шот гыч р а д а г ^
нэ раш ончыктэн ода ул.
С о в о к л а н — Путырак тыЖг
паша нэргэн возэт. Тыйын вщ
мэт йалысэ
пырдыж
газэ»
кэлша.
Э с к э р ы ш ы л а н Ярака 0
торгайшэ нэргэммилитсийлан]
тарэ.
Ужшо-колшылан
„Ке
мол титак пашан штэн гын, й |
кылан каласэ.
I
Э л н э т В а ч и й л а н «биГ
нин дэч поена“ возымэт в
кодын.
^
Р у ч к а л а н—Лдрэсэт укэ. ^
а

Отв. редактор Г. И. Голуб^о
за
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Тидэ ш гыньшашкэ сплошнойколектиаизатсийштыхэрайоШ
ла гыч чыла йалкорвлакланпырдыж гаеэт рэдколэгш,
влакланмийман.
й
М у т л а н а ш
т ӱ ҥ а л ы т :
■'
ви
1) Иал озанлык пашам сотсиализм корно дэнэ на:
гаймэ жапыштэ газэт ончылно могай паша шога.
2) „Эҥэр“ комун шошо агалан кузэ йамдылалтэӧ^
3) Тӱрлӧ.
Ол
Погынымаш дэч вара пырдыж газэт влаклан у м * ^
тарымаш лийэш.
I
Погынымашкэ рэдколэгий члэн влак пырдыш га
тым намийышт.
^
0к
Моло районла гычат йалкор влак мийэн кэртыт. {Ол
Тугай погынымаш —' Шэрнурэш — пэвральын 25^
М. Турэкэш—мартын—2-жо лийэш.
^
Доклад шташ рэдаксий гыч йэҥым колтэна.
я„Йӧшкар К эчэ“, „Мар. Д эр зв.“.
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