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М ЩШ дзю штымз

Комсомол-колхоз пронтышто
Куракин йачэйка
Куракин
йачэйкыштэ
15 комКомсомолэс влак колхоз шташ
сомолэс
ойырлыдэ
йаллаштэшошо
талын полшат. Комсомол йачэйкэ
умылтарымэ почэш 230 озанлык агалан йамдылалтмэ пашам штэж
колхозыш ушнэн.
6 йалыштэ коштыт. Йачэйкэ вийдэн 4 йа
страховой фондым, 10 йалыштэ лыштэ сэмфондым штымэ. Чылаурлыкаш фондым штымэ. Чылажэ
1500 ПУД урлыкашымоптымо.
7640 пуд урлыкаш шӱльӧ чумы-*
мсомол Умылтары мэ почэш 100
ралдын. Адак йаллаш лэктэдэн [0заш ш * колхозыш пурэн. Комсо25 тэнгэаш тӱрлӧ йал озанлык молэс влак чыланат колхозышто
кнагам ужалэныт.
Комсомолэс шогат.
Пунармй йачэйкэ
влак чыланат колховышто шогат.
Иачэйкэ умылтарымэ почэш 101
Арбоо йачэйнэ озанлык колхозыш пурэн. 4 йаШошо ага кампаньэ эртараш лэш урлыкаш фондым штымэ.
Арбор йачэйкэ 7 комсомолэсым Комсомолэс влак шурно эрыктэн
ойырэн. Йачэйкэ умылтарымэ по кошташ ик бригадым штэныт.
чэш 49 ованлык колхозыш уш- Иал йэда эрыктэн коштыт. Кыҥэн. 5 йалэш урлыкаш фондым зыт комсомол йачэйкэ контракштымэ. Чылажэ 1000 пуд урлы-1 татсэ пашам шта. Альэ мартэ
кашым оптымо. Комсомолэе влак 1200 гэктар ӱдымӧ шурным кончыланат колхозышто шогат. Рас- ] трактовайымэ.
кулачитлымэ шотыштат йачэйкэ
Йумочкин йачэйкэ
еашам талын штэн.
Комсэмолэс влакЗ бригадылан
П и л ӓм ар и м йячбйкэ шэлалтыныт. Нинэ брнгадэ машин
Пилӓмарий йачэйкэ моло о р г а - 2ЫРльа шийи> эрыктэд •(еерниватсий дэк пырльй ■пашая”шта.
^ Вӓялашта коштыт.
Район кӧргыштӧ 9 вэрэ урлыкаш!
т, ви
йалыштэ урфождым штымэ. Комсомол умы л-; лыкаш фондым штымэ. 9204 пуд
тарымэ почэш 343 озанлык к о л -! шУРаым оптымО. Комсомолэс вяак
хозыш пурэн. Иачэйкэ 10 у д ар -! УмылтаРымэ почэш 381 ованлык
ный бригадылан шэлалтын. К ы -) БОЛХОоЫШ пуран. Комсомолэс влак
зы т чы данат
йалыштэ пашам чыланат колхозышто шогат.
ЭД.-Туоэк колэктиӓ
штат.
М.-Турэк «Гигант» колхов пэНартас йачэйкэ
лэнеэ
колэктивыш б комсомол
Вич йалыштэ урлыкаш фондым | йачэйкэ ушна. Колэктив ум ы лташтэн. Чылажэ 5669 пуд ш урным'рымэ почэш 1030 озанлык колхочумырэвыт. Машин тӧрлаШ к о к ! еыш пурэн. 5782 пуд урлыкаш
бригадым штымэ. Кӱртвьӧ укэлан пырчым
иктышлымэ. Колэктив
вэрыч бригадэ пашам эрэак огытӓКӧргыштӧ 100 комсомолэс колхоштэ.
■еышто шога.
П. М.
КоЪолаплв йачэйкэ
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5 Марполэводсойуз машин влакым 3 кэчэ коклаштэ
доэкэ) кантонлаш колтыжо, тугак кантонысо по^сойуз влакат штышт.
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Колховдаштэ, йаллаштат урлык а л пырш м турысак Ёаидылэн,
иктышлаш кӱлэш. Тждэ пашаштэ
мэ почзш кодыиа. Чуваш респуб
ли к договор почэш— 80% шуктэн.
Мэмнан Еолхозлаш тэ 42 протсэнт,
йаллагатэ 14 протсэнг урлыкашым
гына иктышлымэ. Тугак урлыкаш пырчым тӱрысак сортировайаш кӱлэш. Альэ мартэ мэ 39
протсэят нарэ гына сортировайэн
улына. Чуваш рэспублик тидэ
гаотыштат ончик кайэн,— 50 претсэнтым еортировайэн.
Договор почэш чыла врэсаньык
сурт к о м а гыч 35 протсэнтшэ
колхоеят ушнышаш ыльэ. К ы б ы т
колхозыш 36 «ротсант утларав
у ш Е эн ы т. Чуваш рвепубликыштэ
$н, кӱштэм:
150 протсэнт олмош, 66 протсэнт
а1. Обнсполкомын кантонысо уполномочэныйжэ влак- *нарэ колхозыш ушнэвыт.
Кантисполком вуйлатышэ влаклам: родор гына па- р Кундзмысэ ӱдымӧ мландэ шот
вийаҥдаш, ударный шот дэнэ пашам тӱҥалаш, 1гыч 65 протсвжтшым контрахто
н кийшэ ваштарэш талын крэдалаш (судыш пуаш). вайаш кӱлэш ыльэ. Альэ мартэ
38 протсэнт гына вонтрагговай.. Мартын ^5-жэ мартэ колхозлаштэ урлыкашым ;‘ ымэ.
Больык контрактовайымэ
шлэн пытараш (фондым шташ).
паша песвак эрвых виЙха.
В. Апрэльын 1-жэ мартэ чыла урлыкашым сорти- г М ы л а и а Чуваш рзспублик дя
йэн пытыраш, машин вдак суткаштэ 24 сагаг нэ -ШШЙ& ' доШхорым тӱрысак
: шукташ кӱлэш. Тареэ, йорло, ик
ем штышт.
[марда крэсавьык влаклан пашачэ
;4. Мартын 20 мартэ контра^татсийым (шурны- »влас
денэ ушнэн, тндэ пашам
вольыклан) штэн пытараш.
Ы увташ уло вийышт дэнэ пижман.

(И ар и -Т ур к кантонышто)
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гД1ошо агалан йамдылалтмэ паша сай ок кай.
.озлаштэ урльгкаш фондым—45 протсэнтыш гына
э*гымо, контрактатсий—53%, урлыкаш эрыктымэ—
5 Адак колхозла гыч лэктыт. Еолэктивизатсий
^ эркын кайаш тӱҥальэ. Колхозлан мландэ пучЭмэ пашат пэш эркын кайа. Шошо ага жаплан
ӱаам йамдылаш туҥалмэ огыл. Трактыр налаш за$ погымо паша, шэмэрын океаяшм ага пашалан
*[рмо паша сайын ок кай.
9Извэскэ йоҥыштымо вакш йара шинчат, машиН1 пуэдымэ паша эркын шталтэш. Машин ачалымэ
тат нимолан ок йӧро (Н. Торйал, Сэрнур, Турэк).
[стымэ машин влакат сутка мучко пашам огыт
(Иурино, Сэрнур).
цТыгэ пашам шташ тӱҥалыт гын, шошо агам
|н эртарэна манаш ок лий. Вэрлаштэ наша шты, к а к малэн эртарат, кӱлэш сэмын пашалан пим огыт ул.
Шошо агалан йамдылалтмэ паша сай кайжэ —
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ПГорйал, Шэрнур, Турэк кантонысо полэводсойуз вуйшэ влакым судыш пуаш (нуно машиным складыш-
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^уко киктэныт). Тор‘йалысэ мастэрскойын пашаа тэргэн налын, титакан влакым содор гына су> ПУ-

*6. Мартын 25-жэ мартэ колхоз влаклан мландым
эдэҥ пытараш. Апрэльын 5-жэ мартэ колхозлаш\ша планым, машин стансым, кормам йамдылэн
'аш кӱлэш.

Вашкз- вашкэ—
вашкэ...

(ИвГбЙ ноте —»ЭС ВОИЫРЫШТО

лИзш)

I

Шошо ага эртарымаштэ пионьэр ончылнат пэш вугу паша шога.
Сотеиалистичэский еорэвяованьым
штэн гына, оячылно шогышо па
шам тӱрые шукташ лийэш. Сед
Чӱшнӧ ончыктымо ЕЗУ вуйлатышэ влаклан шиж- лай Марий Кундамысэ нионьэр
|тэш.
паша вуйлатышэ бӱро, Обоно дэ»Юисиолкомын Морко кантонысо уполномочэный- е э Котэлнич округысо пиовьэр
— Куклинлан, Звэнигово кантонысо Батанинлан паша вуйлатышэ бӱро, ОНО сот>р каласалтэтп. Суд влак шошо агалан йамдылт- сжалистичэский еорйвнованьылан
договорым штэвыт.
[аштэ титакым 3 кэчэ коклаштэ тэргаш.
Договор почэш Маржй кундэмы1ошо ага паша эртарышэ уполномочэный, Обик еэ пионьэр организатсийлан шошо
ага кампаеьыштэ гыгай пашам
еуйлатышэ ЭШКИНИЙ.
штэн шувтымаи:
1. Чыла пиоиьэр отрӓд дэнэ
школ влаклан колэктив участкӹм
Шэрнур Кантяошл океа аралы- | штыман.
фОласэ кэрмыч штшяэ*
| 1) пашачэ влак тылэат пэ- 1мэ тылвым еай зртараш— манын, { 2. Кувдэм мучко пакча кӧргӧ
(адарым тӱлэв, у зайомым, I Турэк кантоныео комсомол вла ^паша артэльым— 100 , оурт ваЙыв
ик— 4 ийыштэ шукташ» | кым ӱйскш. Ӱжмо почэш чыла I ожчымо ушэмым— 50, сад паша
Ьйомым налаш пунчалы -! комсомо&эс влак екеам аныклаш з ушэмым— 50, эм шудо погымо
|:гак шташ етроитэль проп- 1тӱҥалма^, адак угыч 5 йэҥым ушэмым 100 вэрэ почман.
3. Колхозлаоэ ихохьэр паша
|; моло члэн влакым ӱжыт. | авыклыгэ каесыш чумыраш пижвиЙажчйш
Йошкар Ола гыч 27
|еэ «Лэс» копэратив ушэ- ман.
•.
пыоаьэр бригадым юлдаш. Кажнэ
гышт ш аэуыттыи пашаМярий >у*атрыштэ паша штышэ кантонышю 10 брагад гыч шташ
щ 43 тэҥгэм ивдустриавлак «5 ийаш планым— 4 ийыштэ» кӱлэш.
юндыш ойрэныт.
4 . Марий кундэмысэ пионьэр
еэиынак орава тогын лӱман зайомым налаш кьлтышт.
|-шо номыран заводыео Адак нуво уто оксам аны оы м э организатсиӓлан иктрактр валаш
)лак 44 тэҥгэм ойырэ- каееыш пышташ—манын, пунча- еитышэ (3 тӱжэм тэҥгэ) оксам
погыман.
дывыт.

1. Звэнигово,

Ш эрвд,

Йошкар-Ола,

Йурин канто<мландэ пӧлка вуйлатышэ влаклан строгий выгоИаласалтэш, РИорко КЗУ вуйлатышым судыш пуы-

„5 Ш№ Ш Ш Я
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5. Чойын, кӱртньӧ

пудыргым йачэйкым почын, пашам еай колйэҥым
лапчыкым, шарым, калошым, т. м. туныктэн лукташ кӱлэш. Йаллаштэ
36 тон., 18 тонн луым погыман. 100 радио приомникым шындыКажнэ виоБЬэрлан */* КГР иӱк- ман.
шӱ кагазым, 1 кгр лапчыкым, */2
9) Иоча копэративым 80 вэрэ
кгр луым погаш вэрэштэш.
почман. 500 йэҥым копэративыш
6. Пиовьэр отрӓд, школ колхоз пуртыман.
пэлэн 50 натуралист кружокым
10) Кажнэ отрӓдлан, школлан
почман.
7. Агрокультур тунэммэ, шурно кок еуботникым шташ кӱлэш. Сулэктыш шукэмдымэ шотышто ты- ботник дэч лэкшэ оксам колхоз
пашаш пуыман.
гай пашам штыман:

6 тонным, шӱкшӱ кагаеым 9 тон., дыман. 2000 тунэмдымэ

а) Пакча еаека-йэмыжым еай
кушташлан кажнэ пионьэр отрӓдлан, школлан парникым, рассад
ный йыраҥым штыман.
б) Йал озанлык паша нэргэн 5
тӱжэм кнагам, 7 тӱжэм тыглай
кнагам Заллаштэ шараш кӱлэш.
Тндлан кажнэ кантонышто 10 бри
гад гыч штыман.

11) Оласэ отрӓд дэнэшколмытлан йалыеэ отрӓд дэнэ школым
шэфыш налман. Нунылан 1000
кнагам, 1000 карандашым, 1000
тэтрадьым, 2000 пэромколдыман.

12. Тидэ договор почэш кантон
дэнэ кантон организатсий влаклан
еорэвнованьым штыман.
13. Май, ийувь тылвыштэ до
Шэмэр крэеаньыв коклаштэ га- говор илышыш пуртымо тэргадеатлан 2000 подоисвым, «Коллэк- дэш.
тмвист» журналяан 750 подяисКӱшнӧ ончыктымо паша шуккым погаш кӱлэш.
таш пноньэр влак, йамдэ лийоа!
в) Куждэм мучко 300 вэрэ колхое пусахым почман. 2 тӱжэм ло
Кундэмысэ пионьэр бӱро
зунгам возэн, крэеаньык коклаш
вуйлатышэ олм. Йушков.
шарыман.
8) Чыла шюллаштэ ОДН, ОДР
Обоно вуйлат. олм. Соснов.
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«Тӧ О Ш М АНЫКЯЫИЭ КАССЫШ КЫШТЗТ
ШКАКЭТАТ. СОВЭТЯАНАТ ПАИДАК ШТЭТ
Оксам кассыш пыштыдэ ик шэмэрат ыжнэ код
Пишипшшипиштшпын у т о окслнл уло м о ?

Шешо ага эртарымаштэ
школдан ончшно дийман
Школ влаклан шошо ага паша
дэч Ордыжан кодман огыл. Уло
вийым пыштэн шошо ага кампаньэ
эртарымэ нэргэн умылтарыман,
иолшэн шогыман. Ш кэ районысо,
сантонысо, планым агроминимумым
1лышыш пурташ тыршыман. Тудыктымо пашам шошо ага кампаньэ ваш а дэн кэлыштарэн штыман.
Ёалыштэ колхоеым почын, уставым пэҥгыдэмдымэ дэнэ паша
«к пытэ. Крэсаньык влак кохоеыш
шурэныт гынат, культур шотышто шэҥгэлан кодшо улыт. Путы$>акшэ ӱдрамаш шэҥгэлнэ. Садлан
колхое член коклаштэ культур
пашам вийаҥдыман.
Пӧрвэйак
тунэмдымашым йӧршэш пытарыман. Титдэн пырльа тошто йӱла,

КыеЫтат— «тӱҥ^ракан» кэвытшэ влак воктэн чэрэт кугу.
Мануиактурлан тугай кугу чэрэт
ок шого.
Молан тидэ тугэ? Тӱҥжӧ— вожшо куштырак?
Шэмэр влак пашам штат, ок
сам налыт.
— Колхоэ почылтэш. Чыла шэ*
мэр влаклан колхозыш пурыман
■манын кэкычкырэна. (Кычкырмаштына йоҥылышыжо укэ).
Тидым колын, шзмэрат (тушто
кулакшат шойакшым газржала)—
э, колховыш м&й пурэм, мом ойгырэм, кыеытэш мый подылам—
манын, тудо шоналта, уто оксажым кабакыш наҥгайа, кугу па
шам вэт монда. Сэдэ—уто оксажым анык касыш пышта гын,
азьэ трактыр налаш— ианын, задаткым пуа гын, шкаланжат, Совэтланат пайда лийэш ыяьэ утларак.
Лайсола йалэш (Орша к-н)
Тидым мэ она шиж. Шэмэрла- кодшо дэкабр тылчыштэ колхоз
нат кӱлэш сэмын умылтармашна почылто. Колхоз почмылая кулак
мэмнан альэ шагалрак.
влак пэш чот сырышт. Колхоз
Анык касылан иолшымынам, ; шалаташ пижыч. Посна каҥашым
шэмэр
влаклан умылтармынам штышт. Йалысэ ӱдрамаш влакым
сайэмдаш кӱлэш огыл мо?
? колхоз шалаташ тарватышт. ЭтиПэктэрэн. ^ганов Павлым колхоз ч^эя ЭтиI ганов Тьопан дэкэ колхоз дэч
| тораш колтэныт.
| Тыгэ колхозыш пурышо влакым колхоз гыч лӱдыктэн луктыч.
Колхоз шаланыш.

чараклэн шогышат уло. Чараклэн
шогымыжо—тушман йэҥын вуйлатэн шогымыж гыч лэктэш. Сэдэ
бригадирак тыгэ воеа:
Мамаоэв йал совэт—-нимыньарат ок полшо. Сэкрэтарлан
— Скорньаковым пуртэн шындэныт. Тудо—налогымат индивидуальнэ тӱла, адак совэт апарат гычат эрыктэн луктывыт.
Тугай тушман йал совэтыштэ
шинча гын, сай пашам ит вучо.
Садэ гычынак, йал совэтла гы
чыла тушман— кулакдан полрышс
влакым эрыктэн лукташ кӱлэш.
Эн ончычак йал совэтын пагаажым— кызытсэ жапыштэ лэкшэ
тӱҥ пашанам кузэ шуктэн шога,
тидым тэргэя налман.
Иорло влаклан лӱдын шогыман
огыл. Партйачэӓкэ, Совэт тЭДанда
полшат. Тарваныза,'е о л х о з ы м п о ч
са. 70-80% кодхозыш ушнэн, кул аш м поктэн колтыва.

М о з ы м виЯюгдэн, крон мосым пыторэно
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подкулачник влакын осал пашаштым йорло дэнэ ик марда погы
нымашэш ончкктэн пуышт.
Погынымаш тыгай пунчалым
лукто: Роман Каврльа, кулак^ошт
торговой эргэ, Тропим Йогор кин
дэ дэнэ торгайа, Тропим Пӧт
дэнэ Сэргэ Павыл, улан ик марда
эрэ совэт еакон ваштарэш кайат
сотсиализм илыш штышашым ча
раклат, колхоз шалаташ полшэныт. Ниеэ ончыктымо йэҥ вла
кым йал гыч 3 мэҥгэ ӧрдышк
поктэн колташ. Ооал паша шты
мышт вэрыч судыш пуаш пунчаТидэ пашам комсомол влак
льыч.
Лайсодинский.
5тэргэн нальыч. Вара йалэш колхозым угыч почыч. Кулак дэнэ
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САКАЛЫМЭ ШИЙЫМ— ТРАНТЫРЛАН
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У Торйал кантон „Эҥэр“ комунын ӱдрамаш
члэн-шамычышт трактыр налаш— манын, ышкэныштын сакалымэ тошто шийштым пӱчкэдэн (поро
кумыл дэнэ) пуэныт. Кызыт 50 тэҥгэаш Тошто сакалмэ ший погынэн. Йужо^ватэ шамыч 10 тэҥгэашым да монь тыгэ пуат. Йыван Ульана Ю тэҥгэм,
Йэпи Парасийа— 7 т. 50 ырш., Сэпан Марйа 7 т.
пузныт.
„Эҥэр“ комун ӱдрамаш шамыч тыгэ ойлат:
„Мэмнан шийм сакалэн коштмына нимолан огзш
йӧро, тудым трактыр налаш пузна, кугу пайда лий
эш“ — маныт. Нунын сэмынак шташ моло колхозласэ ӱдрамаш— шамачымат ӱжыт. Трактыр налашак адак кок тэр шӱкшӱ погым (утильсырьо) погэныт.
ЭЛ. КОР.

школ— илыш дэч ыжнэ код

Мартын 2-5 жэ Йошкар-Олаштэ Кундэмысэ мэтодист влак кониэрэнсиӓ лийэ. Школ аашам кы«ытсе жаплан в эл ш ы ш б ш штымэ
иэргэн ончышт, корным ончыктэн кодышт.

Кызыт клас коклаштэ крэдалмаш талышнэн шога. Йорло дэнэ
ик марда влак колховыш ушнэн,
кулак класым пытараш тӱҥалыныт. Тыгэ гынат, чыла вэрэ п а
ша сай кайа— манаш ок лий.
Кулаз: вгак шижыт: нунылан шӱгар кӱнчалтэш, садлан путырак
талын крэдалыт. Йорло взакшэ
йужо вэрэ альат кулак дэч лӱдын,
аптранэн шогат.
Звэнигов гыч Сйвортсов брига
дир тыгэ воза:
Китупкино йалыштэ колхоз
п о ч ы л т ы й . Кулак влак колхоеникым тӱрлӧ сэмын лӱдыктылыт. Тошто Нарат йалыштат
кулак оеаллана. Мыйым пушташ сӧрат— манэш.
Йал совэт влаклан колэктивиеатсий пашам, кулак клас пытарымэ пашам вуйлатэн шогаш кӱлэш ыльэ. Тугэ гынат, чыла йал
совэт влак тидэ пашам кӱлэш сэ
мын вуйлатэн огыт шого. Альэ

ф

Пэвральын 15-шо кундэмысэ
аныклымэ кассэ «окса аныклымэ
тылыеэ» эртарымэ нэргэн чыла
учрэждэньылашкэ ӱжмашым колдылын ыльэ. Тугэ гынат, учрэждэньэ влак тарванэн огыт ул. Нолэводсойув, животноводсойув, кодхоэсойув, обедрав, обеу, крэсаньык пӧрт, ОСНХ госкрэдитлан подшышо комисым лӱмжылан гына
штэныт. Альэ мартэ нимогай пашамат штэн огыт ул. Торготдэл,
Рабкоп гын госкрэдитлан полшышо комисымат штэн огыг ул. Учрэждэньэ влак «окса аралымэ тылыеым» мондэныт ала мо... Кундэм аныклымэ кассын ӱжмашыжым
Госбанк гынаш уктэн. Тушто служышо влак оксаштым чыланат
аныклымэ кассыш пыштэныт. Ш э«эр крэсаньык влакым аныклымэ
кассыш шупшашлан 10 йэҥ 4 кана
ӓалыш мийэн умылтарэныт. Тидэ
жапыштэ 30 крэсаньыкым аныклымэ кассыш чумырэныт. Моло
учрэждвньэ влакланат содор тарган аш кӱлэш. Заданьым шукташ ак кӱлэш.
еш Исмэнсы йалыштэ (Звэнигов к-н) чэркым пэтырэн, мартын
8 -шэ „У К уат“ комун клубым
аочо.

Киш власык штераш-кевыя, йорло вяохшн п э ш
нын шогынпн

з

ЯЦмжылон гыно штэяыт

Кыеыт аныклымэ кассэ «мэсачник сбэрэжэний—•манмэ кампанийым эртара.
— Шэмэр калык уто оксаштым аныклымэ кассыш пыштыжэ
-манын, ӱжыт.
Йаллаштэ тыгай мутым колаш
лийэш:
— Могай мэмнан уто окса? Ик
кумырат укэ... манын, шукыжо
ойлат.
Чынак, мо тугэ? Айста, тэргэн
ончзна.
Торйадыштэ ӱйарньа жапыштэ
«Тӱҥ аракан» кэвытшэ 51 тӱжэм
тэҥгэаш аракам ужалэн.
Кажнэ трактыр 2 тӱжэм тэҥгэм шога. Торйал йалысэ шэмэр
влак 28 трактырым йӱн пытарэныт.
Торйал кантон дэч посна адак
8 кантон уло. Тыгэракын, ӱйарньа— 260
трактырлык оксам
арамак пытарыш— манына гын,
Ёоҥылыш ок лий.
Ик манаш—пэл млион «тэҥгэ
ӱйарньа годым арамак лийэ, логар— нэльэ.
Ӱйарньасэ оксам— анык касыш
пышташ гын, Совэтлан могай
пайда лийэш ыльэ.

КУЛДК—
КРЗДДЛДЭ
ок
ш
э
Ш яб йОн дэнот ӱмыржым шуйыншэ

И

Пропсойуе, комсомол организа
ц и й «окса аныклымэ тылызым»
шинчат гынат, альэ пашалан кӱлынак пижын огыт ул.
Обфо, Госбанк,
II ступэнь
школ дэч моло мэстком влак альэ
мартэ
вэрбовшикымат
оЁырэн
сгыт ул. Гоцкрэдитлан полшышо
йош кар оласэ комис «окса аралымэ тылызыштэ» штымэ пашам
тэргаш бригадым шташ— манын
гынат, штэн шуктэн огыл. Пропсойуэат тамлэ омо дэн мала. Иузео мэстком канымэ кэчэ годым
йалышкэ кайэн, шэмэр влакым
аныклымэ кассыш чумыраш пижаш— манын пунчалым луктын
ыльэ. Тугэ гынат пунчал илышыш
ок пуро.
Чыла пропсойув, комсомол, адак
моло органиватсий влакланат содор вэрбовшикым оӓырэн, паша
лан пижман. «Окса авыклымэ
тылыеыштэ» шуктышаш заданьым
шукташак тыршаш кӱлэш.

Э

тышылдан 2 тылызаш курсым штыман. Кугурак школла пэлэн йалованлык
паша дэн консультатсий
койыш ваштарэшат вийан крэбӱром
шташ
манын ойлышт. Тыдалман.
Школ йэда гайак мландэ уло. гаЙ бӱром районысо школ пэлэТугэ гынат, школ мландым кӱ- нат штыман. Обоно, Обзу, Колпырльа экскурсий
лэш сэмын огыт кучылт. Кэҥэжым хозсойузлан
тунэмшэ влак шаланэн пытат. ӓбӱром штыман. Тидэ бӱро колхоТуныкэышо влакым вэр гыч в э -1зысо туныктышо влакым кугу
рыш кусарат. Туныктышым школ колховлаш экскурсий дэн колтыгыч школыш кусарымым чарнаш лаш тӱҥалэш.
кӱлэш. Эрэ ик вэрыштэ пашам
Колхое шарлымэ дэн туныктыштыжэ. Школ пашам кэҥэжлан мо, культур паша ойырлэншогат.
кӱрлман огыл.
Школ, моло политпросвэт учрэжТуныктышо влаклан агрономий дэний влакын пашашт кызытсэ
шотышто шынчымашыштым йэша- жаплан ок йӧрӧ. Илыш дэч вараш кӱлэш. Альэ марка 7 иЙ, раш кодын кайат. Тошто гаотым,
2-шо ступэвь школлаштэ, Пэдтэх- йӱлам
вашталдэн,
сотсиализм
никумлаштэ йал-ованлык паш а илышлан кэлыштарыман. Икшылан туныкташ кӱлэш вэрым, вий- вэ влакым ончэн кугатымо дэнэ
ым пуымо огыл. Садлан Пэдтэх- туныктымо пашам павриКысэ, заникум, 2 -шо ступэнь школ пыта- водысо школ гайак колхое паша
рышэ влак йал-ованлык паша дэн ушыман. Чумыр район дэн
нэргэн шагал шинчат. Апрэльын колэктивыш ушныман вэрлаштэ
20-жо мартэ чыла 7-ийаш, 2-шо 7 ийаш колхоз школым штыман.
ступэнь, Пэдтэхникумла, йал-озан- Тушто кэҥэжымат пашам кӱрылтлык тэхникум пэлэн 10 кэчаш дэ шташ кӱлэш. Садэ гыч прогпрактикым, курсым ш таш -маны н, рамжымат вэрлан кэлыштарэн, пукаласышт. Майын 1 -жэ гыч ий- жэн штыман. Програм
пужзн
ульын 1-жэ мартэ Нартас йал- штымаштэ проэкт-систэмым тӱҥ
ованлык тэхникумэш 60 тунык- шотлан налман. Проэкт штымэ

Яотыр» кояхошн вош мутшо

«Шойаклан ида ӱшаиз»
Мэ—Аз‘йал йалысэ (Морко к-н)
йорло, ик марда влак колхозыш
ушнэв, у илышьм шташ тӱҥалын
улына. Кулак влак мэмнан ваш 
тарэш талын крэдальыч. Мландымат ынэшт пу ыльэ. Паш а судышкат шуын ыльэ. Кыеыт Морко кантон мучко мэмнан илышна
нэргэн тӱрлӧ ш ойаш м шаркалат:
шужэн шинчат, кучэдалыт, Сэр.
Краснов— оза хийын,—молотӱрлӧ
сэмынат шойакым шараалат.
Шужэн шинчымашна, укэ. Кӧ

ок ӱшанэ гын, толжо, чыла илыш
нам ончыктэна. Тугак Красноввуйлатышынат оза лийын огм
сай йолташла кэч мо нэргэшта
умылтарэн шога.
^
Тыгай шойакым кулак влак
йорло влакым колхоз дэч лӱдык
таш— шонэн, шаркалат.
Садэ гыч— «Йошкар Кэчз» га
зэтэш тидэ вовымашнам пэчэтла
йодына, Тарзэ, йорло, ик мар
влак кулакын шойакшылан и
ӱшанэ, колхозыш пурыза.,
Колхоз члэн влач погыныиаш.

Корнй кундэмын 9-ийсэ пойрэмжэ
ТОШТО ТОРЙДЛЫШТЭ
Пайрэм эртараш лишыл кодхозла гычат толыныт. Тидэ кэчын
чэркэ олмэш клубым почыч. Клубэш погынымаш лийэ. Клубым
«Ушэмнур»
колхоэлан пуышт.
Погынымашэга 4 ватэ шымакшым
кудалтыш. Б ар а «Илыш йыжыҥ»
пиэсым модын ончыктышт. Калык
пэш шуко погынэн ыльэ.

Торошчин.
годым колхозно-проивводствэный
планжым гаотыш налаш кӱлэш.
У учэбник, мэтодист кнага влак
лукман. Йӧча туныкташлан тӱрлӧ йӧным шташ кӱлэш. Йӧча влак
лан кэлшышэ паша влакым пуыман. Мастэрскойым штыман. Ик
манаш,
политтэхнивым
манмэ
туныктымаш идышыш пурыжо.
Чумыр район дэн колэктивыш
ушныдымо вэрлаштэ Наркомпросын лукмо положэньыжэ почэш
кажнэ школ пэлэн рвэзэ колхозым
почман.
Тыгэ штымэ дэн вэлэ мэмнан
шкодна сотсиализм штымылан,
идышлан кэлшышэ лийэш.

Нижэгород № полкышто шогынк
йошкарармэйэс влак Марий кун
дэмын
дым

пайрэмжэ

нэргэн

колыштмэкэ,

докла

Марий

кун

дэмысэ шэмэрлая саламым ^одтэ
ныт,— мэ тӱрлӧ

йылман

влавын у илыш штымэ

шэмэ;
пагаа

тым аралэн гаогага тӱҥалына—м;
ныя, ӱшандарышт.
«Йошкар Иудэ» колхое
нур к-н) пайрэм лӱмэш

(Шэ
спэктак

льым шыядэн. Пайрэм кэчын ко
мунист, комсомол, колхозник вл
урэмыш лэктыя, дэмонстратсиУы
штышт, вара митинг лийэ (Дуна
воеа).

ты л тазӱ ш
Йошкар Кэчым

• • • •
Подписным

НА
ЛА Ш
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кызытак

штыза.

ШСИОНМЬНЫЙ ПӦЛИТИКЫН
РАШУНЫЛЭННАЛНДН

ш и

сайемдаш, тарвэ, йорло, ик марда
коклагыч утларак шупшашкӱлэш.
Тидэ арньа эртараш ӧбоно,
ОСПС, Обкомол. Сорабарос, СХЛР,
СТС, коаератив ушэм еойуе влак
кантонлаш бригадым колдат. Вэрлаеэ оргазиватсий влаклан бригад
вяакым еай ваш лнйын, пашаштышт полшэн шогыман.
«Ударный
арньа» эртарымэ
нвргэн пашачэ, шэмэр крэеавьык
погынымашэш умылтарэн, нунымат ликбэв, культпоход пашаш
шупшман.
Тядэ арньа эртарымэ пашаш
сотсиалистисэский еорэвнованьым
штэн, «ударно» шот дэн пижына
гын вэлэ, альэ маркэ лиӓшэ экшыкым пытарэн кэртына.
Пропсойуз, комсомол органи8атсиЙмытлан культпоход пашам
сотсиалистичэский
еорэвновавьэ
штымэ «ударный» пашаш еавырЕман.

ТуйЭМДЫМЫМ ТУНЫКТЫМО ПОШ!! пэш эркы н коӓо

ПОЛШЫЖО
Йыбрай еолаштэ (Торйал к-н)
кугу йэҥ влакым туныктымо п а
ша окшакла.
„Ӱдыр шамыч тунэмнэшт»
—манын Полынский вова. Комеомолышто шогышо влак тидэ
пашалан пижын огыт ул. Йалкор
влакат ӧрдыштӧ ончэн гына шогат улмаш. Сэдэ Полынекий шкэжэ мом штэн, туныкгымо паш а
лан кузэ полшэн, ик йӱкымат ок
пу. Комсомол влакым гын вуреа,
«нуным поктэн лукташ кӱлэш»
— манэш. Ала чылажкмак тудо
умылэн шуктэн огыл гын вэлэ.
Тыгай титаклан комсомол гыч
поктэн лукташ ок лий. Тугэ гы-'
нат комсомол влаклан тарванашышт кӱлэш.
Йалкор влакланат ӧрдыштӧ ончэн
шогаш ок кэлшэ. Кугу йэҥ туныктымо пашалан полшаш кӱлэш.

Кызытсэ жапышта ӧрдыштӧ ончэн
шогышо йалкор сотсиализм штымэ
пашалан полышым пуэн ок кэрт?—

Поша тэмпым еэдор нӧлдодш кудэш
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(Посна комисын погынымаштэ колыштма гыч).
манын, Йарославский ойлыш. Ти
дым йалкор влаклан умылэн наТунэмдамым туныатымо паша шагал полшат.
Копэратсийым налына. Марпром- лаш кӱлэш Кэч могай пашаштат
Кундэм мучко кок йолгэ окшакла.
Мартын 5 жэ мартэ туныктышаш лэссойуз 6750 тэҥгэм пуэнат, па партйачэйкэ дэяэ, комсомол йаваданьэ 85
протсэнтлан
вэлэ ша е ы т ы ш — манэш ала мо. Полэ- чэйкэ дэнэ пырльа пашам штэн
шуктымо. Йошкар ола дэнэ Орша водсойуз, Животноводсойуз, Колин- шогыман. Тугакак кугу йэҥ тукантонышто гына вадавьэ 100 еойуз—альэ оксамат пуэн огыт ныкгымо пашаштат полшыман.
протсэнтлан утларак шуктымо. ул.
Обононат кӱчыкшӧ йатыр уло.
Провой кантон эн шэвггэлнэ шӱдырна (60 протсэнт). Йурин кан- 4 тылзэ годым инспэктыржэ укэ РОКК нашам вийаҥдэна
тонышто— 73, Ш эраур— 78, Ту- ыльэ. Коно влак туныктымо п а
Марий тэатрыштэ паша штышэ
шалан вараш кодын йамдылалты- влак РОКК ушэмым почыныт. Чырэк— 81 протсэнтлан шуктымо.
Кугу йэҥ туныктымо пашам ныт. Ликвидатыр влакымат жап- ланат еэдэ ушэмыш члэнлан еэвуйлаташ поена комисым штымэ. шэ денэ йаыдылымэ огыл. КНЕС - ралдыч.
Комисынат пашажэ еай ок кай. влакынат пашалан пижмышт ок
Оршанкэ кантонышто РОКК члэн
Погынымашкэ члэн влак огыт кой. Йалсоват влак нэргэн гын,
1500
йэҥ уло. Шукэртэ огылканоЙлымат
ок
кӱл.
Йалсовэт
влак
мий. Кантонлаштат— тугак.
у Пропсойуэ
влак — пунчалым шагалжэ гына полшат. План по ^товысо конпэрэнсий лийэ. Тушто
луктыныт, пашашт гын, ок кой. чэш кундэм мучко 31000 тунэм- ■паша вийаҥдымэ нэргэн каҥаДоговорим шкэ коклаштышт штэн дымым туныктышаш ыльэ. Кывыг шышт. Колхоз пэлэн РОКК йапланым йэшарымэ, 40000 тувэм- чэйаым почман, адак колхое йыда
огыт ул.
Комсомол— моло пашаштэ эн дымым туныктэн лукташ кӱлэш. аптэчкым штыман, еамырык влаСодор паша вийаҥдаш пишаш кымат тидэ пашаш шупшман—м а
ончылно кайа гынат, тидэ паш а
нын, пунчалым луктыч.
штэ шэҥгэлан кодын. Туныкташ кӱлэш.

ки

Кундэмыштына ликбэз паша
пэш начар каӓа.
Планым влышыш пуртыдэ кодыман огыл. Уло вийым пыштэн,
ликбэе пашам вийаҥдыман
Мартын 15-жэ гыч апрэльын
1-жэ маркэ ликбэе паш а вийаҥдымэ ударвыӓ кок арньа эртаралдэш. Тидэ кок арньаштэ шэҥк л а н кодмым тӧрлэн, план дэчат
утыждэн шташ тӧчыман.
Апрэльын 1 -жэ маркэ Кундэмысэ Исполкомын тунэмдымэ йэҥым вийэш туныктымо нэрген
лукмо пунчалжым тӱрыс илышыш
пуртыман.
Оӧоно, Коно, политпросвэт учр$ждэвьэ влаклан кӱлэш кнагам,
моло арвэрым ситарэн шогаш кӱлэш.
Тидэ шотышто пропсойув, копэратив, моло органиватсий влакмытланат полшэн шогыман.
Улшо ликпунктлаштэ пашам

Шэмэр марий, шэмэр руш, шэТэвэ— Морко кантонышто ик
мэр еуае— чыланат изак— шоль- учитылым ужым. Йолташыж деч
ак гай улыт. Нунылан ваш-ваш йодэш (шукэртсэк ужын огыл улкэлшэн,
капитализм ваштарэш маш):
крэдалын, сотсиаливм шташ кӱ— В ара ӱдырым налынат? Рулэш.
шым, марийым
Тэвэ тыгай комуниот партийын
— Рушым
лозунгжо. Тидэ лоеунг илышыш
— Э-э. Тугэ гын, тый... (умпурыжо— манын, марий шэмэрын бакыжэ шылталымэ мут. Кую
озанлыкшым ончыко колташ— шылталат, шкэат шинчэда).
манын, Совэт власть посна кунТэвэ — «иатсионал - шовинивм*
дэмым почын. Шэмэр мариӓ чы- манмэт швэ чурийжым пэш раш
лажымат умылэн шуктыжо—ма овчыктыш. «Марий улат— марий
нын, марий йылмым илышыш ӱдырым нал»— тэвэ нунын ловужпуртат, мэрий швмэр кокла гыч гышт. Тидэ лозунгам Йогор Пӧталыракшым вуйлатымэ вэрлаш дыр еылнэ мутым вовэнат, 1917—
шогалдат.
1918 ийлаштэ шаркалаш тыршыш.
Ожно кугужан власть, кывыт Альат тугай шонымашпытэногыв
капитализм кугужанлаштэ, ик ка- улмаш. Кулак ӱдыр гынат, марий
лык шэмэрым вэе калык (вэе йыл- ӱдыр лийжэ. Пашачэ, альэ йорло
ман) шэмэр дэнэ еырыктат, калык рушын,
альэ йорло йэврэйын
шотым ойыркалат.
ӱдыржӧ гынат, нунылан ок йорӧ.
Тошто годео йоҥылышын пу- Нунылан эрыкым пуаш гын, пос
шыжо альэ кызытат йоршэш пы- на дэкрэтыа луктыт ыльэ:— кэвтэн огыл. Партийын натсиональ шышым, ӓӧратымым огыл, марийный политикым илышыш пурты- ымак нал»— манын, нуно еакомаштэ кок тӱрлӧ йоҥылыш лий ным луктыт ыльэ дыр.
ын кэртэш.
Мутланымэ шотыштат дэкрэг
Ик турлыжО—вэликодэ“жаввый луаташ шонышо койэдат.
шовинизм—маныт. (Тидэ йоҥыМэ манына: марий тарзэ, йор
лыш руш кокла гыч лийэш).
ло, ик марда влаклан марла умылТидэ— шэмэр марийым (альэ тараш кӱлэш.
Натсионал-шовинивм шкэ чумоло натсийым) ончыко колташ
кӱлэшыжым
умылыдыма
гыч рийжым пырдыж гавэт кочат онлийэш.
чыкта.
Вэс тӱрлыжӧ—натсионал шови
М. Турэк кантонышто Нартас
низм. (Тидэ марий коклаштэ шар- тэкникумышто тунэмшэ влав ив
лэн кэртэш). Иоҥылышыжо ты- йэҥын титакшым пырдыж гаеэгай:— «марий калык вэлэ, моло тэш ончыктэныт.
Титакан йэҥын памильжэ, лӱмкалык дэнэ кыл кучымо огэш
кӱл»—манмэ лийэш.
жӧ куеэ? Тидэ нэргэн ик иӱват
Нинэ йоҥылыш виак еотеиа- укэ. Тудо— р}ш—манын вэлэ валвзм штымэ пашалан чаракым лаеэныт. Марий тугай титавым
шындат, кулаклан полшат. Сэдэ штэн ок кэрт улмаш мо? Молан
гыч— кок йоҥылыш ваштарэшат вара «руш»—манын, калаеаш вӱ|лэш ыльэ? Марий рушлан ыжнз
крэдалдэ ок лий.
Эн ончычав— «интэрнатсиональ - 1ӱш анэ-м аны н дыр?
ный воспитаньэ»— манмым(умыл-1 Тидат—натсионал-шовинивм—
тарымэ пашам) еайын колташиманына.
кӱлэш.
* Шэрнур кантонышто, Иӱлэдӱр
Мланна— эн ончычак натсио- *районышто пырдыж гавэтым лувнал— шовинизм ваштарэш ькрэда-1 хыныт. Моло етатьа влак рушла
лаш кӱдэш. Тыгай чэржэ марий ^возымо, ик етатьа гына—маржа,
шэмэр коклаштэ койэда, крэдал--Эдо нэргэн вара марла возымо?
мыжэ—умылтармыжэ шагал.
| — Руш шамыч марий шэмэрым тӱрлын мыекылат— манын.
Посна-посна умылтарэна гын, марла возымо,
адак погынымаш дэч ончычак т а р -! Рушшэмэр коклаштэ умылыванэна гын, пашана еайрак кайа дыиаш, титак уло гын, руш шаыльэ дыр, шонэм.
? мэрлан рушла умылтарэн воваш

те

МАРТЫН 15-ЖЭ ГЫЧ АПРЭЛЬЫН 1-ЖЭ МАРКЭ {Кугу ИӓҤЫМКб туиыктб?
УДАРНЫЙКОКАРВЬАЭРТДРАЛТЗШ * Йалкорат туныкташ

Мланна—«натсионал -шовинизм» ваштарэш тадын
крэдалашна догалэш

ио

ОБИСПОЛКОМЫН ПУНЧӒЛЖЫМ ТӰРЫС ШУКТЭНӒ
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— Ы-ы колховышто пашадарым... ым.... тидэ нэргэн колхозым почыда гын, шкэ каҥашэн
ончэда... адак гаеэтыштэ везымо,
лудеа—
манын, докладчикэт умыл
Мланна,
доктыр
еэмывак,
п
арэм
-1
Самокритик гыч тӱҥалына:
{
тараш
тӧчылэш.
— Гаеэтыш шуко возэна «кӱ- даш вӱлэш огыл мо? Тӱҥжым—
— Шкэжэ гаээтшым лудынат?
лэш»— «штыва* «тӱҥалва», «тар- вожшым палэн налмэ ок кӱл мо?
—
манын,
шэмэр влак молан ала
Молан
вара,
колхоз
гыч
лэктыт?
ваныеа»— нанын,шэлыштына.Лудогыт йод.
— Кулак шойаклан ӱшанэн.
шо шэмэрым чылтак йыгыштарэн
Чынав, кулак тӱрлӧ сэмын кол— Йодыт гынжо, доклад штышэт
пытарэна.
Тачэ кӱлэш нэргэн огыл, вас хое ваштарэш крэдалэш. (Тидэ — «ом лӱд»—манын ок валаеэ.
Чынжак, гавэтым шагалжэ лудыт.
паша нэргэн, вас сэмын вовэна,; нэргэн шуко возымо).
Вара чыла титакым вулак ӱм* Партийын политившым шувыжо
ваҥашэн ончэна.
бав куеараш лийэш мо? Мэжэ умылаш огыт тыршэ. Коштмэмла
— В ара волховым почын улы-! кушто улмашна? Кулак агитатсий тугай комувистым шуко ужым.
— Ш уаш ок лий. Ж ап укэ.
да? Мыньар еурт оза вовалтын? \ ваштарэш мэмжан агитатсийва
— Почын улына. Йужыжо л эв-1куштырак? Вигак калаеаш кӱлэш: Ом йареэ—тыгэ нуно малдалыт.
Чодра рушо товаржым вэчэ йытыт. Ончыч 80 протсэнт чоло еэ-! Кулак малэн огэш кий. Йӱдшӧ—
ралтыныт ыльэ гын, выеыт 25 прот- кэчьшэ, урэмыштат— чодраштат, да шума— «Шуаш ок лий»—ман
чыла вэрэат тудо иктаж мо еэмын- ов ман. Товаржэ пиеэ огыл гын,
еэнтыжэ гына кодын. ...
пашажат ончыко тугав талын огэш
Тыгай наша войын шога. Кол-| да агитатсийжым шаркала.
хое гыч лэвшэ влак койэдат. Мо-; Мэжэ—тугак талэ она ул. (Ко- кай.
Мэмнан агитатыр влав «товалан тугэ лийэда? Могай причин? мунист, комсомол, тугак активист
Т ӱ н ж ӧ -в о ж т о кушто? Айста, тэр- влак, шонал! ыза еайрак). Колхоз рыштым пиеэмдаш» огыт тыршэ,
гэн ончэна. Доктырым налы на.| нэргэн куеэрав вара мэ шэмэрлан «нӱшкӧ» йылмэ дэнав докладым
«руат» (Чылан огыл, шукыжо).
Тудо чэрлэ йэвгым ончалын, вигав | умылтарэн шогэна?
Доклад.... доклад дэч ончыч йор
рэтсэптым еэрэн ов пу. Эн ончы - 1 — Довлад, доклад, доклад...
— Докладшат—кувшо, волыш- ло погынымаш. Варажэ.... кулак
чав йодыштэш. Ачат-вочат вуеэ
млэн, тудымат йодыштэш. Ик ма тат—малэн колтэт, кино, епэк- агитатсийым штылэш. Кулак тӱшн а т —тӱҥжым вожшым тудо пур- такль, консэрт—колхоэ нэргэн ш а каштэ ок ойло. Иктын-иктын кӱгэдэш. Сандэнэ—могай чэр дэнэ гал умылтарат, шэмэрын чонжшм чэн, поена поена умылтара.
Мэжэ— посна-посна умылтарэчэрланэнат, тудо раш палэн на- шагал тарватат.
Докладшымат еайын йамдылалт- на? «Индивидуальный агитатсийлэш.
Илышыштат тӱрлӧ чэр лийэда. дэ штэна. Ш кэжат раш она умыло. ым» колтэна?
— Пэш шагал— вожылдэ вигав
— Колхоаышто пашадарым куТэвэ шэмэр влак колхоз гыч нӧҥмэ калаеэна.
гӧ лэктэдат. Тидэ-чэр огыл мо? еэ тӱлат?.

ПЯРПОН К У Г У З Й
ш кэ еэм ы н ж э КУТЫРА

—
Йал погынымаш. Тӱшка ка-д к^[?ш ЫЛЬ8‘
лык,— Вара колховышко кӧ пура , 1 ^ аРла нозымо дэнэ «Марий
кӧм еэраш?
«Ш9МЭР влав’ о а ч ы з а : руш
«
»
влак тэндам мыскылат, нунылан
И укатукэ. Йорлыжо пураш ш о->ида уШаНэ» -м ан м э гай лийв.
на гынат, вигак калаеаш аптра- | «Интэрнатсиональный воспитаньэ
ЙЧ
1олмэш шовинизмым шараш полИаллаштэ вэт альэ мартэат 5шым0 гына ДИЙ9<
йорлым пэш огыт пагалэ, йӧнжӧ | Тыгай титакым шуко мташ,
годым мыскылатат. Кугу логаран ?дийащ> Мланна эн о н ч ы ч а в -н а гиэҥгыдэ илышан ик мутым пэ- гоионал шовинивм ваштарэш тарлэштыш гын, тал ан тудын поэдш' ванаш кулэш. Даргийын пожГ
ошиылыт.
тикшыи уиылэн налын, шаиа]»
вэрэжэ тыгэат лийэда: влаклан умылтараш вӱлэш. Тӱр— Чыла Йалгэ пурэна.
лӧ Йылман шэмэр влав ваш-ваш
— Йӧра, вара кӧм еэраш?
кэлшэн,
капитализмын косая»
Ик йӱкат укэ.
ваштарэш талын тарванат гын»
Тыгэ мэ колхоэ нэргэн умылта- тувам вэлэ сотсиаливм илышым
рэна. Йушгунамжэ— кӧ колховыш штэн шувтэна.
Пӱнчэрскмй.
ок пуро гын, ошма корэмыш колтэна»— манын, пэрвн пуэна.
Сандэнак, огыл мо колхоз гыч- М9Р марийат шинчам куМэн ынэж
шат лэктэдат?
нуро. Тудо чылажымат умылэн,
Кувэ тэ шонэда? Йалысэактив, Раш палэн налнэжэ.
йӱкэтым пу?
Кэрэн дэнэ кылдэн колховышво
Тэндам мыскылаш шонымаш! шупшаш шэмэр марийын, тугав
мыйын увэ. Йоҥылыш еэрэиаи; * 0*0 налыв шэмэрымат, огэш л и !,
гын, вэе сэмын умылтарэда гын, \ Йорло, тарыеэ, ив марда— пайдавоеыва.
: жым умылэн, чылажымат раш паВара мом штыман?
1лэн, колховышк© ушяыжо. В ара...
«Кӱлэш» нэргэн ом возо. «Шо- шэҥгев чакнышэ, колховгычмӧҥналтыеа» вэлэ манан.
| гӧ лэкшэ ов лий ив йэҥат.
Колхоз паша— вугу паша. Ш э - 1
Парпон нугуза.
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КАПИТАЛИСТ К Г ЖДИЛДШТЭ

Позорыштэ тортоймым
чорышн огыл

Пешочз мос Совзт Ушм вэрч шогомш йяидэ

(Крайжсподкомыннунчалшэ
гыч)
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СССР-сэ блльшэвик влаадан садам

Налкорын сэрымыжэ—орам ыш ям
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Капустиным— партий гыч лукмо
Паиайэв
милитсионэр
и
адак агроном паша гычат кораҥ- штымыжлан 10 сутка пэтырма
дымэ— манын, партйачэйкэ увэр- шинчэн—манын, адмотдэл у.
тара.
тара.
Штрамарий ликпункт
гыч 2
Тошто Торйал черкэ пӧвтэш
„
*л*бым штыиэ— маныж, К а и к о м ! '“ “ “ “° ™ 1
увэртара. (Тор'йальскийын воэы- 1 ^
^
®
мыжо почэш).
I «Сакар Иыван ачажым пуш1
^манын, возымо почэш прок]
Шоркэҥэр йал (Шэряур к-н) пашам Обсудыш пуэн.
Сэмоновлан (правадымлан) льгот! Абаснур отдэлэньэ кэвыт
пуымо ыльэ. Ындэ йал совэттидэ Бзлоусовым (ожно дьакынлан
титакым тӧрлатэн.
(Колхозник гышым) луктын колтымо— мангв
возымо почэш).
'увэртарат.
^

Йужо вэрласэ совэт орган влак
пазар гыч частникым шыгырэмдэн лукмо пашаштэ шуко йоҥылыш штылыныт. Садлан пазарыштэ сату шагалэмын, крэсавьык
влак шагал кондаш тӱҥалыныт
да сату ак кӱзэн.
Кызыт Нйжэгород крайиспол
ком тидын нэргэн пунчалым лукто. Пунчалыштэ:
— Пазарыштэ торгаймашым ад
министраций шот дэн законым
пудыртэн вэрласэ совэт орган вла
«Пашачым пызыра»—маныя, 7
«Й. К.» 23 Л*-што «Ко^°лх
Прансийштэ шэмэр влак комуКомсомол организатсийат вий- клан чарыман огал.
номырышто возымо почэш Маль- Курык йал совэт сокыр ^лий)0 к
нист партийыш вийан пураш тӱ- аҥын шога. Ианвар дэнэ пэвраль
— Крэсавьык шкэ озанлыкыш- ушкинлан рабочий бӱроштӧ шиж- манын, возымо почэш - КрьР
ҥалыныт. Путыракшэ вабастовко
Йогорым судыш пумо.
тым
тылчыштак Пран сийсэ комсомо-; тэ штымэ сатум ужалаш луктэш тармэ.
штымаш шарлымэ районлаштэ,
гын, промысловый налогым шын«Койсола пионьэр отрӓд гашам
лыш
1000
йэҥ
пурэн.
н о
йужо вэрэ груп— дэнэ мойн пурат.
даш ок лий.
ок штэ»—манын 6-шо №-што во— «Мочаштэ илат»— маныны
— Кочкыш д э н торгайшэ вла- зымо ыльэ. Кызыт вэс вожатыйым шэ № што пэчэтлымэ ыльэ. «М;
кын сатуштым (спэкульатсий укэ шогалдышт, паша вийжыш. Пио- марий» лэспромхоз— «ындэ
гын) вийэш шудшын налэдыман ньэр отрӓдшат йзшаралдэш (13 йӧ- штэ огыт илэ»—манын, у в э ^
01111
98
огыл.
ча ыльэ, 34 лийэ).
ра.
мав
— Налог тӧрлышым, торгаймэ
_________
I пу
шотым пудыртымылан штрап тӱрОд
лыктымо годым закон пудырты1ЛЫН
Ш укэртэ огыл Чэко-Словавий шарнэна. Тунам чэркым шалатьГ маш ыжнэ лий.
ГСЭН
парламэнт погынымашэш компар- лыныт, чэркым порох оптымо нӧ- 1 Крэсаньыклан шкэ сатужым паЭснэршылан. Кукнур ШКМ вуй-? ^оэайлан. Воэымэт пырдыж дэч
тийын дэпутатшэ— Копэтекий ой- рӧпыш, воэный штабыш, плэный! зарыш ужалаш кондаш вэрласэ латышэ нэргэн возымэтым о н а^этл ан гына кэлша.
арклэн. Тудын муштым кӱчыкэмдэн влак ашнымэ оралш ш , мойн са - 1совэт орган влак йӧршэш ынышт пэчэтлэ. Йорлылан—вургэм ок пу... |
пэчэтлэна.
Кӧлан пуэн огыл, кӧлан пойан- 1 Ра^норлан. Токтар еола райо^т,
вырэныт гынат, иктат кычкырэн чараклэ—манын оичштымо.
— Молан кызыт тӱньасэ бур огыл. Католик чэркэ тидлан поллан пуэн, раш ончыктэн от ул. | лУД8,50 ^пӧртым почман—мав^ИдЭ
жуй влак Совэт Ушэм ваштарэш шзн гына шогэн.
бригадым штэн, пашам тэргэн ВОйэт. Тидэ нэргэн йал совэт тым
гынымаштэ каҥашэн, К 0 Н 0 - 1Д
«крэстовый покодым» йамдылат?
Римский папан Совэт Ушэм
1 1
1 далза.
йодмашым пуэа.
И 33,
—манэш Копэтский. Кызыт ка ваштарэш штымэ кампааийжэ шэ- 1
йЯ-р РУК-лан. Возымэт вараш
питалист тӱньа кризисыш вэрэш- мэр влакым ондалэн огэш кэрт. |
'лтаР
Мэ н ӱ и э м о
ОО-лан—Суд раш палэн н а^
кодын. Тланда тунамак тарванаштын. Совэт Ушэмыштэ шэмэр влак Тидэ кампаний, взра вэрч огыл, ^
' гын, чыла евэчылым ок йоды
сотсиализм илышым вийан штат. пашачэ властьым
пытарышаш | Т и т е ш и т ӧ и а т ы т Ё гяеер да кӱлэш ыльэ.
^гынат кэртэш.
[ЫЧ
Капитализм—сӱмырлымашкэ ли- вэрч гына шталтэш.
Эртэн кзйшылан. Раш ош л: Н и
влахлЕН
пырдыш
г
ш
леч,
Йыолан—
Совнарком
пунчал
шэмэш, Совэт Ушэм— эрэ ончыао
Севэт Ушэмын тушмажышт—и м -)
китин Павыл, тудын ачажэ «ли- чэш кулак икпшвэ влакым— «т? ик
кайа. Капиталист кугужанышлаш- пэриалист, буржуй, сотсиал фа— иоло еэмынгг, тыгШ п ш ы м | шоный» улыт мо?
кулак икшывэ»— манын, пок-{ к
тэ паврик-завод влак пэтырнал- шист влакын, католик чэркын лукташ
ок лий. Тйдэ
к
тӧояю ш ты ош ы ш
тыт. Совэт Ушэмыштэ—траатыр, планыштым тӱньасэ пролетариат |
Нуждалан. Адиганов Иван нэр- _■ нэргэн
гэн
Сорабпрос
погынымаштэ
к
у
-;
зэтэш
умылтарымэ.
Газзтым
эр(
моло машин штышэ кугу прэд- илышыш пурташ огэш пу. Тидэ^
"ыгэ
Шэрнур НОВлан— П о б ш э л Марнй
приатий влак кажнэ иЗып ӓэша- контрэволӱтсионый кампанййлан I Шой КОВым помыжалтараш аӱ- тырыеа, шылталыза. Тудын н э р -;лУдын шог&ш кӱлэш.
по
ралтыт. Капитализм — паврик- мэмнан ваш мутнатыгай: «П аш з-1лэш, тудо— малэн кийа— мавывг, гэн гавэтыш возымо.
1Пошто дэяэ еэрйашьш ко"
ат
заводласэ пашачэ взакым кул чылан, крэсаньыклан, шэмэр ӱд- 1 Шойвэл воза.
Чойалан. «Кут тылчэ гыч он-!
1Ь Ш §
эшшотышто, пызырэн ашна, Совэт рамашлан, клас шош што умылы-:
Токтарсола
партйачэйш
лап
(Точат»—
манмэ
ок
еатэ,
кӧн
йодма-]
Нолтышдан,
Волинадлан, Чӧг^
Ушэмыштэ— пашачэ влакын па- шо шэмэрлан чэркэ радыштэ вэр]
шадарышт ушнэн, паша кэчэ кӱ- укэ. Чэркэ сӱмырлыжӧ! Совэт Сшэм рйал к-н) Куклин Ондрийым тар- шыжэ тунар кийэн, ожчыаташ» дэнэ Кегзрчэнлан, Карыш марийлг1^ ^
ваташыжэ кӱлэш. Куклин полит кӱлэш ыльэ. Тугак тошто торго-; Чэчнэмлан, Казалан, Уч-пилан к(ын
чыкэмкн шога. Тошто тӱньа дэиэ ӱмбак кэржалташ
йамдылалтмэ
школ
пашам — мондэн— маиын, вой эргын памшьыжымат о н ш к -! тымо.
пу
у тӱньа коклаштэ кугу кэлшыды- ваштарэш шогалына!
Чуч
нэм
воза.
тыман
ыльэ.
Она
пэчэтлэ.
Комун
маш, ойыртыш уло. Садланак кыСовэт Ушэмыштэ сотсиаливм
О т рэдаатор Г. И. Голуби ^ 8
взргэн эн ончыч пырдыж гавэтыш
■ӱДым
зыт капиталист тӱвьа СовэтУшэи штымэ паша вийан ончыко кайа.
Кукнур эшшмэ вэрыштэ (Ш эр- возэз ончо.
ваштарэш пӱым чот пураш тӱҥа- Тудыа ончыко каймыжым Римский нур к-н) вольык доктыр Макаро
лын.
папан кэч кувэ каргэн ойлышт- вым эмлымэ вэрыштэ шагал ужат,
Туквмшэ йочалан. Мерко клубыИмпэриалист влак шкэ ӱмы- мыжат чараклэн оа кэрт.
— манын, «Кукнур» вуйым шийэш. што
пырдыж газэтым луктыт.
Пурла пылыш мучашыжэцс
рышт шуымым ш и ж ы б ы т , садлаТӱньнсэ пролэтар рэволӱгсий
пӱчмӧ, пурла ш эҥ гэл йолышПкзируп йалыштэ Иванов тары- Чэрнов нэргэн тушко возо.
тыжо „МВ“ тамка уло.
'•
нак нуно Совэт Ушэм ӱмбак кэр- лишэмэш, капитализмым ӱштыл зым договор дэч посна ашна, Пижалташ йамдылалтыт.
Кӧ муэш гын, Йошкар-ОлаЭТ «
М. Н-лзн. Йыван
Павылын
шуа, капиталист влакым—[мландэ вируп школысо учитыл НиколаЁк-н Корӓково р-н, Торкан йал я_
«Чыла хрисгиан калыклан Со ӱмбач, йумым— пылкава гыч пок- эв тылчыштэ 3 кэчым гына тунык- (ли квидатырын) титакшым пырМ анаэв Вас. увэртарыза.
вэт Ушэм ваштарэш крэстовый тэн колта.
дыж
гавэт
коч
тӱжвак
лукса.
т а -м а н ы н , «Ш еэ агул» вуӓым
,1 В
покодым шташ йамдылалтман»--машийэш.
жын, Римский сапан ӱжмашыжэ
Йошкар Олӓштэ шинча эмлымэ
В Н Ж Г 8И 1 ИРйЙЫИТЭ
ОГЫ
пайдам кондэн огэш кэрт. Вэт кывэрышка поп ватэ Букэтовам пурвыт—ерэднэвэковьэ огыл. ТӱЕьасэ в к п ( б ) К р а й к о м дэнэ К о н - тэныт. «Шэмэр кокла гыч тэнийсэ
шэмэр влак швэныштым чэрвэ
М Я Р Т Ы Н
2 3 - ж о
муаш йоеӧ»— манын,
« ау ш ш д ь влаклан ондалыкташ ТрОЛЬ КОВШСЫН ПЯЭНумШО жапыштэ
Аказин воштылэш.
эрдэн 10 еагатлан ИОШКЯР ОЛАШ
огыт пу,
— Мартын 25-жэ ВКП (б) НиСӧвэт Ушэмыштэ вэрам йп.>ш -.жэг0р0д крайком дэвэ крайысэ
рэмдат— манын, пашачэ класын к о н т р о л ь комисын плэнумжо потушманышт ойлат. 1 идэ шоӓак. цыдтэщ. Ончышаш пашажэ: 1)
ишмм
й
Совэт Ушэмыштэ взра тидлан натсиональный политыкым илыогыл пыта. Сотсиализм штымэ эл
пуртымо шотышто партоТидэ погынымашкэ колхозла гыч чыла йалкор влаиам ,
индустриаҥдымэ л аш а-вэран вож- ргавнзатсийын штышаш пашажэ;
Мэ— «Патыр» колхозчлэнвлак;
шымак руа, кӱнчзн луктэш. Совэт 2)
0 ага кампанийлан й ш _ чылт ӧрын улына: ожоо зэмский !
пырдыж гжзэт рэдколэгий влаклан толман.
Ушэмысэ пашачэ дэнэ крэсаньыз дЫдалтмэ дэнэ колэктивизатсий управыштэ члэнлан шогышо К а -1
МУТЛАНАШ ТӰҤАЛЫТ:
попын ӓомакшылан ыадэ огыт паш а. 3) сотсиалистичэский со- заков Васлий— кулак, к^ты ры т.
1) Иал озанлы к пашам сотсиализм корно дэн э наҥӱшавэ. 1эркыш каймэ, шкэ кумыр* рЭ0БОВаньэ нэргэн; 4) партчискэ лэкшэ—чодра органкзатсыштэ п а - !
гаймэ жапыштэ газэт ончылно могай паша шога.
жым йэҥ вӱр ёӱшӧ попланпуымо эртармаш; 5 ) промышлэность дэн шам штэн шога. Морко кантоны2) «Марий Кэртшэ» колхоз ш ош о агалан кузэ йамиктынат ок шу. Садлааак тущто йал озанлыкын спэтсиалист влак ео рӱдӧ вэрыш тидэ нэргэн увэрдылалтэш.
чэркым пэтыркалат.
| НЭрГВН>
тарэн улына ыльэ, нимо шотыВ) Тӱрлӧ.
— Совэт Ушзмыштэ чэркым
мат ыжна му. Мэмнан шонымашПогынымаш дэч вара пырдыж газэт влаклан умылвийэш пэтырат, шалатылыт мантарымаш лийэш .
тэ тугай кулаклан, еоютын туш*
мэ— шойак. Тушто пролэтариат 2-Ш© ЖНДуСтрН&ЛИЗаТСЕМ 3 3 - манжылан чодра пашаштэ вэр
Погынымашкэ рэдколэгий члэн влак пырдыш газэшкэак чэркым— клубыш, мувэйыш, <
ЙОМЫН В ШӦ Т Е раЖ
тым кондышт.
лийман огыл. Ындэ Куадамысэ
тэатрыш савыра.
Звэниговы ш то мартын ЗО-жо лийэш .
РКИ дэч тидэ пашам тэргэн на— Совьт Ушэмыштэ чэркым} Мартын 20 жо Сормовэш 2~шо
лын, Казаковым эрыктэн лукташ
«Иошнар Кэчэ».
лавыртат, мыскылат— манын бур- индустраливатсий вайомын 6 -шо
йодына.
жуй влак кычкырат. Империалист тиражшэтӱҥалэш. Чылгшэ 108,600
Колхоз члэн злак вогыныйаш.
сар годым буржуй влак дэмэ ка- модыш (выигрыш)— 11677200 тэҥПэвральын
5-жэ
толик вэра чэркэ мом штэныт— мэ гэаш лийэш.
Тидэ кэчылаштэ Прансуз компартийын конпэрэвсийжэ почылты н. Конпэрэнсий— «сэтсиаливм
штымэ Совэт Ушэмысэ большэвик
партийлан, тудын вождьшо— Сталинлан» саламым колтэн. К апи
талист кугужанышлаштэ клав дэнэ
клас коклаштэ кэлшыдымаш кушкэш да озанлык шаданэн шога—
манын, конпэрэнсий ончыкта. Со

вэт Ушэмыштэ сотсиализм илыш
штымэ эрэ ончыко кайа, вич ийаш
планым ныл ийштэ шукташ пижыныт. Тидэ чыла ончыко каймаш—
ВКП(б)*ын кучымо чын политикыжэ дэн гына лийын кэртын.
Конпэрэнснй — Прансуз пролэтариатым СССР аралаш йамдэ
лийын шогаш ӱжэш.

Йошжар кэчэ»—полшыш

Шэмэр влак комунист партиӓыш нурат

[ОВЗТУИЫНЗ [ЕКИЮ ШЮ
ЙГЗЯТКӰРШЙ ЮО!
Тӱньосэ щимэщш Совэт Ушэм ВЭЙ шопшэш

(Комдэпутат Капэтскнйын ойльшышо гыч)
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Рокш ИМКЪЭ йОМЫН ит

«Патыр» Ю
--М
дэч норыжо
|

Облит ^ 2.

Йошкар-Ола

Маробивдатыи 1-шэ типограпвЙжа, 1930 ий.

Савыктмшэ—-Крдэм Исполком»

