тувьаеэ дроартщьшмн, ■втыш ушвыш!

Марий куидэмывэ ВНП (§)
комитэтыи, кундэмыеэ Ис
полком дэиэ куидэмысэ
РИ пропсовэтыи кэчын коклаш
ш иодэи лэкшэ газэтышт.
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ШОШО ӒГМӒЕ ЕӒМДЫЛӒЛТМЫ ! ОНЧЭНӓ
иВ емшлитпын ноепнй,

ючэш кодшын ойчьш пЮкзнй

^Т эн и й вэрммай кэшм паимтан
ат
а"йт кугухажашмшт* о ан а дам
питах кекхаят» чывак оэя
гу крэдахмаш хийэа. Д эрм Нашкарчша к-ж, «КИМ» кому- м йе. Иамдыхахт шогымаштышт
Дааж йамдыхахт и агн ка гыч
жнж
вийагыи яагымыха рашаж м ж а жӱчшкшат ухяаш, тждэ кӱ5 пэш раи вэЗзв. Т и я й кугу
1сэ, пашачэ иееыхклиам^йад мйыж шага. гӰмашта тидэ м яу- чыкня оодер тӧрдатымэ ухыт.
*•* камаяэ ахак м лэ агш , иышта БО й аг мха ыхы. Тажжй ? д а я тӱяадяа дэч ончыч, ко
вмяачэ тараэ а м м т йамянмхт 121 шуыи. Мханда катша ий га- му*, эяэ якаяа жасушко хэктнн
днм 150 г. ыхы, тэжий 25 га аичняашнм шташ шона. Паеу
ангат.
ушжаж. Мхажда тОрхыхая хапнш- жашая штыма аюдыя пашачэ-влак^Умаят» майни 1-ж» ыдож таж артарм». Таиий наша жмиы хан хочкнш па«у»шак дийшаш.
эчрманжйшт» ианачэ-ам к бари- двж» яашачэ-вхак сжтмшж ухнт. ПохадяяА кухньо хжйэш, чумнр
[нм иггэя крэдмьнч, Пехь- Ӱды иан шурным ситыяши, 100Н жашач» влаждан качмо вар маЙ(ш то-вӱр йюнш, П рам ийш м »рыкми йамдыхымэ. Паша яхаи ыж 1-нахаж иочнхтэш.
иичэ ихакнм тӱаэя дэиа арэ- йаивар шлыанштяж штэи шукКодхоехжк-влажлаи
ваш мут
^ М й н н т , Амарижншта жугу дэ- тыма, жхажым жашам ж оплняа- яавяа Смхия йах. етатийахым
'°гетратаий, яохажжймшм шука шаш кашашаж ажчахтнж. Тжднж мяужар жагшхмашаш, адак йакрэдахмаа хжйнж н и Ко- ы ч посжа оашача ахакхак тыхы хышмт
хэктыж
умыхтармаш
“Тгэрвни ӱяошхй жачэя »рты- аэ шот дан мам шташым ейнртэ- хжйнж. Комун ихышыштэ ситы1 иЙште—аигуятиш 1-жа, еаи- мыж оичыктм жума.
днмашшвмт ухо.
Эмхышэ-вхак
ӱ и я 1-хе, м а р т а § хе жочы«КИМ» жомуж ж ы жажам м ауи жхышнм йОршэш огш он^ т э тӱжьам ярохэмрваз шкэ ораштэж, шошо агахаж йамднхахт чах. Пашачэ-жхакхан жжажат тоЗягам, каожтах ваш тарая крэ- шумылтым еимн жахаш— мамнж, лжж умнхтарэн агыт ух. Махо
]аш йамдаумнхы м ажчнжшш. пааушка дэктыи ожчыяо шотыя шотыите яаша койынак ожчыко
ы1жй жэрвомай годня жажжта- штан ухыт. Кояуныж шашо ага- хава.
ытт, яашиат жрамтахьетм вхак хаж йамдыхахт шуктымьша раш
Каяыи Шепшэ.
) ввйшт дэж тарэш жюгэш,
ежах-ӱашвот ыаж тӱрхй жейав< шаркахаш тӱжяхшт гжжат,
Чиры райоиышто (Орша и-и) ше шнхнм) еай кайа *—коитрохьаачэ кхаа хӱдыи аи шагах,
^хӱтавй дэи кеНТР-ӱЭВахӱТсжЙ 10 йад уха. Районншта яхаждэ вий ежжнр тӱрьш шухтнмо. Адак
хаштэ таха крадахиаш хийэш. еитышыж ухо. Мхажда яашажэ го  2 тӱхэм 400 пуд йытын йамдына тошто самынак кум яаеу дэиэ хымэ. Эх иидуетриангдымэ кумшо
^ в э т > яэм ы м шэяэр вхажхааайемым 2 тӱжэмат 820 тэмтэал;
яервомаРдые йамдыхахташ штахтэш. Ик Макманур йахнштэ
^
гына тӱшка пасушка вомчэи ухыг, шарнмо.
нэл . Камиитэри хмуит йыр
Кеххое наша эн енчычак '
туштат паша сай рыидыма огнх.
тыдынрак чумыргыяая. ПэрМлаидэ паша штымэ машин ий ныр Шетдэн гына нэш сай кьйаа.
ай—шила тӱрхй шэмэр кахнТурлыи хӱдыкшх да моиь аурйэда
шукам шога хыжат, ежтахнк
I пайрэняэ. Мэяиаи Марий
тымо. Райоиыжге чыхахэ € колум .
дэмым шэмэр жмхлажат тждэ
Тужнжтакме наша вхйаж ож жайэ. хоа почмо ухмаш. Кызыт 2 хохфэмкм аайрак эртараш тырРайажышто кох шкал уха. Ик хое гыяа кодын, мохышт шаханэн
у#ан.
ям х х ы жк жомнхэктаж, йара крэ- улнт.
ч1айрэм ханыш м тӱвьаса жра- еажьык пОртыштв. Райеннште удШоше агадан йамдыхахтмашат
оаряатыи, кахоиийхаеа инвыр- н о йеча ихак чыхая туммаш оай кайэн огых. Райоиышто 360
т ихыяэ яэиарни ихыжшхэ, ехыт кошт. Эн утдаракша йорлнж га мхандым йэшараш хийэшыхьэ
^итах ваштарэш крэдало на- жкшывыхэ тужэмдэ кодэш, м ч м ш гыиат, йал аомт 97 гам гыяа йэ
"ка жаргэн маржй шэяэрхаиат ухахаж огыт кошт. Адаа Курхах шараш шонэж. Тждэ шотшат йах(хтарэи пуаш кӱмш.
йах, шкех дэч 5 мэнтэ тера да, хашкэ, сурт й»да шихтарэн шук^врвомай—тора агнх. Пайрам тунэмаш кояггшо шагах. Чыха тхмо о п и .
РаЙонышто 24 еэтн»р урхымш
яараш еайхым комиа вхак^аи йечам туныктымо жэргэж егыт
■ӱлЫ,
35 е э н т и э р йытын
йамдыхахтат,
жахыкхаиат
тидэ
дыхахтмв пашам вийаягдаш
иАшмӧ
ек
емтэ. Кантон гыч йодмо
иэргэж
умыхтарншэ
уы
.
эл .
Йамдыхахтмэ яашашы
гннат,
кантон
нимогай увэрым
Тмахых
арахымэ
паша
охшакзам , тареэ, йерм дэи жж марнуэн
огых.
Урхыкаш
78 нротеэнт
ла.
Эмхым
вэр
тора—
10
мэмтэ.
кремиьык влакым, вроесойугына
оортнровайымэ.
Урхыхаш
Тааадык
арахымэ
жэрган
умнхта„I, копэратеийым, ӱдрамаш дэӓткэ влакым шупшнхмаи. Ик рымаш жи канат хийыж огых. Эм- етрах фоидншко 120 протсэнт опат, ик кеххоэат пэрвомай пай- хым вэрысэ пашачэ пэршнх, врач тнмо. Агроминимум наша йаддашвдак кадык коклаштэ нашам огыт кэ шарэн шуктымо огыл. Лач
штыдэ ыхнэ код.
«У ВИЙ» дэив «Мохотов» коххов
шта.
айрэм эртарымаштэ комеамох
Районыгото ваш жехыш ушам гыиа агроминимумым ихышыш
? ьвевьэр вдакхав енчыхво 5 ухо ш н^т, пашашт жимат ок нурташ пижыныт.
,ман. Кап-кыд вийаждымэ кру- кой.
Отчот почэш шэмэр хахых йалӰ вдакат ӧрдыжэя ыиыят кад.
Самаобдохэжьэ тӱрыа жогыма. еовэтын нашахым огыт мокто.
^рвмхаи оксам шагахрак ку- Оксэхэ гына ик чырык м лэ ку- Ёах еовэт районысо ухше куль
^таш тыршымаи. Тугэ гыиат, чыдтмо.
тур ввйым пашашкэ шупшын шо
эм еыхнэ хийхэ. Тиддаи хийыи
Йадлаштэ нохар тарман шот гэн огыл. Ч иркэ йахэш худмо
(хб йӧным кычадаш вэрэятэш. уы . Ачадэн йамдылкахэн огыт пӧртым почаш , К урлак данэ Мак
м авурэш шкодым лочаш кады к
1врвомай—тӱвьасэ прелвтари- шого.
П. Лабэдэв.*
рШ виЙжым евчымо, имивриаКиндэ йамдыдымаш паша (код- йодвш.
аг еар ваштарэш, капитал ваштаДЭНЗ
К1 шогахмэ кэчэ. Пэрвомай кэчын
ичийаш планым — иыхийштэ
М. Шой (Шэрнур к н ) марий Адак кӱ курыкышто тӱжэм пуд
таш, пурла укхон дэн, «нола» вдакыи
мдандэ шагал, чон- дввэ иввэскым дукташ хийвш.
ваштарэш крэдадаш, колэк- даи гэктар гыч утхарак вэлэ Колвхтнв вий двнв тидэ пашамат
ватсий
пашашта титакым шуэш. Садлан млавдэ паша дач куштылгын вийгҥдаш лийвш.
Ыедэ Марий Шой одмэш «Лэ■аташ, продэтариат дэи шэмэр посна тӱрдӧ мастар пашам штэн
иин Шой» кодхов дийын. Кодхов
ьнк кокдасэ кыхым пэиты- идат.
,аш, т а р э э дви йорхо вхакым
Кок ий дийэш «Пашачэ» хӱман члэи вдак шошо агадан йамдэ
дыирак ушаш, кулак н и - шопкэ пужарышэ артэдь уло. Тэ- :улыт. Ситалык урлыкаш эрыктэн,
еш крэдахмашым виЙаждаш ний тидэ артэль гыч кодэктив ик кыдатышкэ оптымо. Плуг,
яуэна. Тыгай доаунг дэи оэандыкыш вовчышт. Эн овдак тырма, орава, модо кӱлвш тармаИ Лебэдэв.
ӱэмым эртарэиа.
20 сурт, 94 йэҥ гына ыльэ. Кы- нат чыда йамдэ.
йувседаштэ (Ёошкар Ола к-н)
Вемэр влаклан нинэ хоэуигым выт 38 суртышко, (182 йэн)
раш умыхтарэж жуаш кӱ- шуын. Ында тыгыдэ маотар паша урлыкашым чыда (4У5 путым)
а&ахат утдарак виймж кайа. мртироватьдэаыт.

КвВ-влак кузэ йвмдыладтыт
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Чуваш рэспуӦхнк ваш-похыш -оолыш комитат влак гурлыжаидом
комитвт дэиэ шошо ага камоакьэ 1100 оротсэнтдан эрыктэныт. КОВ
эртараш штымэ договорын ады- I — машяи дэвв 888,33 сэти»р урдышыш пурымыжымат тэргаш ш ум кашым эрыктымэ. Кодхмыш кан; тан мучко 34 коммтэт вдак ушкодын огыд.
Ага яашахан тарванашат ша жеж. Чыдажв 813 еурт еаанлык
гах хап кодын. Тугэ гыват, ваш- журэныт. Жянэ вхак ;чыла паша
подыш комятэт вдак оашам пэш водьыкым, яашан влакым иятышкугун енчык колтэн огыт кэрт, ывыт»—манын увэртара.
М. Турэи ККОВ ӱдышаш шурККОВ вдак йад ваш-подыш ко
митет кимогай увэрым огыт кед- ным $'24 сэтнэрым эрыктэн. Кодхеаыш 108 члэвхым ушэн.
то—ианын, вуйым шжйыт.
Шэрнур ККОВ ӱдышаш гоурЗеэиигове ККОВ— «апрэдьын 2шо кэчыхэ мары, йах ваш-полыш иым 1042 яутым эрыхтэн. Каххокомитэт вхак урхыкашым 96 сэт- выш кунар комяТэт ушмн, умр
нэрым гыиа эрыктаныт»—манвш. укэ.
Моржо, Орша, [Вурнн, Чыжма
Кохховыш 6 ваш-похыш комжтэтым ушэн. Чылахв 54 сурт оеав- Йошкар-ода ККОВ вдак дэч нилык пурэныт. Шкэт овандык дэн могай увэр укэ. Аха ихат, аха
ихышэ крэсаньыкын шурныжым колэвыт, кундэм ваш полыш кокомит»т машин дэн 770 еэтвэрым мятэт ок шинчэ. ЯБан ок вуяо.
эрыктымэ. Пашадар нахдэ йорхо Шэнгач шӱдырнышӧ ККОВ адаквлаклан 107 сэтнэрым эрыктымэ. хан вашкэраж тарванашыжп вӱТорйах КК О В - «йадысэ ваш- хаш.
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8 омсомод— л ово ага нронтышто
Корная Курык комоомод йачэйкэ
(Морко к-н) шкэ
сортнровкыж
ӓӧНЭ 1313 «ут урдыкашым сортГ“
р о в а й э н . Район мучко урлыкашым
100 протевнтым
сортнроваймэ.
Комсомол обовым штэн ыльэ—
(Кости)

Тувэмшэ влакат подшат
Роиго ШКИ-шт» тунвмшэ вдак
5 кэчв коклаштэ
б сортярс вно
дэнэ 9759 пут урлыкашым сортировайэныт.
Ошха мучаш шкод двнэ Ӓрбан
шкод *(Йошхар- Ода к-н) шошо
агайамдыдымэ пашам еотси алистичэскхй сорэвнованьэ шот де*»е
эртараш—манын, договорым ш таныт.

»БудьсиыВ“ кекун дзиз иори!
тэотр
Сотснадистнчэский сорэвноваиьэ шот двнэ паша штымэ нэр
гэн договорым штэныт.
«Будьоный» комун—йадоэандык
паша планжым илышыщ пуртвш
сОра (вольык ончымо пашам вийаҥдаш мойын).
Марий таатр—комундан худьтур
пашам вийаҥдаш подшэн шогаш
тӱҥалэш, адак трактыр надаш
50 протсэнт оксам погэн ситараш
кэлшвн.

К о ш м ю 1 орш ьы и ш е г
Актуганово йадыштэ (Йешжар
Ода к-н) вигак вомуным почыныт
ыльэ. Кывыт артадь уетавшс еичыштат,—артвдьым шташ—мавын
нунчалым дуктыч. Артадь иэрсая
кодын, йордо дэно ик марда вдак
—колховыш пураш—маныв, йодмашым пуаш тӱжальыч.
Шӱхӱдӱрыштат (Аоякар Ода
к-н) кедхое— артэдь уетавыш вончыш, вое дӱмым вуыш. Ынд9« Йотвар Кэчэ»—манын, дӱмденыт.
Тыгай уввр мом ы рда гыч тодэш. Стадан йолтаж—«жывытиэ
жапыштэ ен еай фӧрмнво— кемуж
огыл, йал оеандык артэдь. Оандэзэ партий артэдь уставым йамдыдэя. дӰужо жомуниет тидым умыдэб
шуктыдэ титакым штэныт.
ындэ кызыт тидэ титакым тӦрхат.

Шиз

ИШӦШТЬШ

моижэшт-

Мэдшд районым (Йошкар Ола
к-в) И ош кнр Ода Профкомбижат
комсомол йачэйкэ шефыш ватагн.
Пашажв гына нимат ок коЙ. Аксымат йалыштэ колхоэ почыдто.
Кодхое пашам пэҥгыдэмдаш йатыр гана подышым ё о д м о гынат,
йачэйкыштэ «йОра» в».тэ маныг.
Полыш пуаш мийашыжэ мондат.

К -С .

Обкомолын плэнумжо
М айы н Ю -жо, почыдтэш . Т ы гай пашам ончаш тӱҥалэяЕ
1. Кодэктивизатсэ пашаштэ кокеомолыч полшымыхе
двиэ партий корно пудыртымо ваштарэш хрэдадмэ
наргэв.
2. Марий кундвмысэ озаидыкын 5 ийаш пданжэ 1929-30
ийеэ контрольный сипр дэнэ провфнншан шуктыме
вэргэн.
3. Промышдэностьыштэ, адак кадр йамдыдыиэ вашаштэ комсомодын полшымыжо.
4. Комсомол органиватс» кушкын шогымо вэргэн.
А- Т ӱ р д О..
Обномодын ӧӱроже.

ИОШКАР

КЭЧЭ
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КОПЭРАТСИИ
Купон ЛОГОШ ГЫЙ. зрэтуп

Торзз вэнэ вораыи иендэныт

I

ИШ

Украяя
республик вэрхсуд —демократический кугужаныҥым
Харьков олаш «Сойув освобождэ- шташ, па врик-еаводым-тошто оважжйа Укражны»—манмэ контр-ре- штлан, пуаш, млаядылан—шкелык
жолӱтеионый органиватоийым еу- шотым (части, собствэность) шташ
овчыктыжо улмаш.
дятльпи.
Ушемым академик Йэфреиов
Тяде органиватсийын вожшо
двн Никовский вуЙдатен шогеныт.
граждан еар годеак улмаш.
1920 ийште Йрфремов Подьшын
Помешык, паврикант влак Укряным шкэ кидышкышт погвн иа- Кийвшште улшо контрраевэдкв
даш тбчышт. Ышт кэрт. Тушма- начальвикдэн кэлшвн пашам штэн.
ным ме ееҥышва. Украяныштв Никовскийжэ-Петльуров правитэдьетвын вэе кугужаныш кокла па
еоввт власть шталтв.
Граждан еар пышш. Вӱр йо- шам ончышо министрдан шогэн.
Йэфремов дэн Никовский йыр
гымо, енарӓд пудаштедымэ вэрыште паврик шыкш тӱргаш, пасу тугай «наук пашаче» вдакак поужаргаш тӱҥалье. Украин—ш ные гыненыт. Наук акадэмийштэ ушвмын рӱдб йачайкыжэ улмаш. Туидыш пашадая пия».
Тушман тӱшкам ме шалатен до ӱдыл отдвльэиий влакын паша
гына удына. йӧршеш пытареяона штым виктарэн шогвн.
Уашмын еай еҥертышьике—Ук
уд. Кодшо капиталист влакет иеиш
канадшмвк Украин ӱмбак адак раинцев православный «автокефа
наступленьым тӱҥальыч. Нуноын- льный»—манме чвркэ удмаш.
Тидэ «натсиональный» чэркэ
де пычал ӱегар дэн огыл, вэе кор
1921 яйштв почыдтын. «Служыно двн пашашкэ пижыныт.
1926
нйштэ Подьшын полшенмашым» елаван йылме олмеш укшогымнжо почэш «Союе вивволе рин йылмв дэн штен, моло вашняж Украяяя»—манмв ушем по- талтышимат иур!эн, Сдужитедьжылан укражнЕюе ожнысосотсиал
чылто.
Седе Ушемыя програмыже: Про демократ, еовр, баждят атаман
детар диктатур оемеш—буржуавно вдак шегвеш:.
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Промлэссойувынат, вэрлаее куетар копэратив влакынат оксашт
кӱлэш нарэ уке. Сандэне шкэ
внйышт дэне кӱлеш нарэ кэрмычым йамдылеи огыт кэрт. Стройшаш паша планат вӱрылтын кэртеш.
Стройышо оргавизатеэ-влак кыеытак куетар воператсыдан полшаш пижышт. Ончыл гоч оксам
утдарак пуаш кӱдэш. Окса деие
полшымо почэш гына куетар копаратеа шкв ӱмбак налме паша
жым тӱрыеак шуктен кертэш.
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Тэний кундэмыштына пеш шуко
етройышаш. Стройымо пашалан
кӱлэшлык матэриалым шуко йамдылыман. Матэрйал
йамдылымэ
пашаштэ куетар копэратсе кугу
полышым пушаш. Эн ончыч етройышо органнватсе-влакдан жапыште кэрмычым йамдылэн шукташак
кӱлэш.
Кодшо ийыштэ куотар копэратеэ етройымо пашалан кум мднон
кэрмычым йамдылав нльэ Тэний
договор почэш 15 млиовым йам
дылыман.
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Толук жопыштз—12 тУжэи
ме. Моло океаже альэ мартэат
растратчик кидыштак коштыт.
Адак рабкоп океа шадатылшв
влакым угыч пашаш иалаш йӧрата. Твве Кудрьавеев пыркашык
вич ариьа жапыштв 360 т. растратым штвн ыдьв. Эрдашынак
тудым уш ч пашаш надьыч. Тудо
адакат кум арньа жапыштв 220
тентам шэлатыш.
Тугак Горэхов пыркашык кок
тылее жапыште 1268 тэнтэм кучылтын. Тудым пашаштак кодвиыт. Адакат тудо ик тш еа жапыштв 674 тантэм шалатэн.
Мом шташ ончыкшым кӱлэш,
кувэ океа шалашмым пытараш
пижман? Эи ончыч пыркашык
вдак чылажат гарантийный шот
дэне етраковайме ляйман.

Тидэ чэркым сотсиал дэмоерат
Чэховский вуйлатэи шогвн. Сэдэ
чэркэ—ушэмыи кадык коклаштэ
паша «штышэ» эн кугу апаратшв
улмаш.
Эн кугу паша ушвмм-кугу школдаштэ (ВУЗ) штен. Пропэсыр
влак (Киэвыште Гэрмайвэ, Одэсеыштэ—Слободчэнко) рвэвэ кокла
гыч шкэ врганиватсийшкышт шупшын шогеныт.
Рвэвэ влаклан лӱмын «СУМ»
манме органиватснйым почыныт
улмаш. Сэде оргавиватсий шке
ончыдавжэ совэт власть ваштарэш
востаньэ шташ, совет, партий па
шачэ пуштедаш йамдыладтме па
шам шындэн. «СУМ»—ышто эртак помэшык, кулак, поп эргэ
влак шогэныт. Туныктымо прон
тышто крэдалмашым вуйдатэн шо
гаш—наук Акадэмнй пэлэн «СВУ»
ушвм «научно пэдагогичэский об
шэствым» почын. Тидэ органвватеий вонтррэводӱтсий пашам туныктышо влак коклаштэ штэв.
«СВУ» частный, вараракше государствэиый ивдательетве влак
дэвэ кыдым кучэн. Иедатедьствыдашке шке йеҥжым пурташ тыршен. Садыге шканже кӱдвш кнагам печзтлаш, совэт журвад коч
шке шонымыяшм шараш шонвн.

Копвратсийымат «СВУ» шкв
кидышкыжэ надын шуктэн удмаш.
Садлан тудо совет оеандыкым шадаташ гына тӧчэн. Шэмер влак
лан еатум кӱдвш сэмын пуэлон
огыл, екладыштв кийктан.— «Украинын ованлык пашашкыжэ со
вэт власть нэржым чыкылэш да
тыгай еату еитыдымашлийэда*—жанын шойакыж шаркалэн.
Куеэрак вара «СВУ» влаетьым
налнэжэ улмаш?
Эн ондак нуно совет, партий
пашачэ влакым пуштвдаш, модо
евмын тушман пашам штылаш
шоненыт. Туге ш ват, шке вийштлан нуно шагал ӱшавэныт. Ыуно
раш умылэныт: Совэт власть ваш
тарэш Украивыште востанийым
шташ ок лий. Саддан нуно капи
талист кугужанышласе органиватенй вдак дэнэ пэҥгыдэ кыдым кучэныт.
Эн чотшо нуныдан Подьшо полшэн. Польшышто Пэтдьуран еаитржэ улмаш. Тидэ еэнтр «СВУ» ушэмын пашажым виктарэн шогэн.
Украннысэ ГПУ «Сойуа воеводэниа Украиии» ушэмым тӱжвак
лукто. 45 йаҥ суд ончыко шогадьыч. Нунын коклашта вк пашача
двн крэеаньыкат укв: артак поп,
пожэшнк якшыве, кугужав чжяе-
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Йошкар Олаоэ жашачэ копэративын кэвытлаштэ растрата (во*
пэратив овсам кучыдтмаш) ивэммаш укэ. Ала конэративын щ авдвньв дэяв рэввв комис огыт
швкданэ, ала пыркашыкват эрэак
копэратнв океа йбратыша логалыт.
Тввэ ик талук жапыштэ (кодшо
ий) 16 пыркашык 12.207 тэнтэат
58 ыр. оксам шалатэныт. Кузэ
вара Рабкоп коаэратив океа шалатыме ваштарвш крадалэш? Суд
коч гына крэдалаш тӧча—манаш
лийеш. Окса шалашмым правлвнье шижешат, пашам еудыш колта. Варажэ 'мыньар йэҥым суд
еудитда,—рабкоп ок палэ.
Шалатымэ океам кычал валмэ
шотыштат йатыр кӱчӱк уло. Альэ
марте шалатыме чыла океа шот
гыч 1284 тэҥгэм гына кычал вад-
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ТвИ» Званнгов кантоным налына. Чылажв в копаратив уло.
Кувв нуно шкв пашаштым виктаран шогат?
Мараромлэссойув уполномочэжый вдакын погынымаш пашам
увмдымв, кӱлаш сэмын виктарыме
жэргвж раш корным ончыкшш.
Варлашке инструктор влак коштедат, пашам виктараш нодшен

шогат. Тугэ ш нат, копэратив
вдакын пашашт вийнэн ок карт.
Тевэ 8 коперативыштэ 1426
йеҥ члэндан шогат. Нунын кок
ла гыч 42 Йэҥжа гына (3 протееят наре) колховыш ушнэныт.
Культур шошшто гавзт, журналым вэле налыт. Тунемдыме члэным туяыкташ нижын огыт ул.
Сотсиалистичэский еоревнованье
идышыш пурен огыд. Кэрвбэдьак
дэнэ Элнвтӱр копвратив члэя погывымаш еорэжнованье шот денэ
паша шташ пижаш пунчалыныт гыиат, правявньышт договор
шташ огытат шоно. Кампаньэ вла
кым ертараш коперативчлен влак
ушнэя ош т пиж. Сандэнак йужо
члэнышт колкое ваштарешат ойлат.

Кустор кояэротшлон полшыэо
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Куи протонт вэлэ колхозышто

Копэративлаштв
чылачлен кӱлеш. Кустар коперативлапггэ
кокла ш ч
тарзв дэнэйорло^культур пашам чот вийаҥдаш
влак 353 йэҥ улыт. 4 тылвэ жа- кӱдэш. Тугак сотеиалистичэсвий
пыштв нинэ шот кугунак йэша- еорэвнованьым, ударный шот дэн
ралтын огыл. Йорло дэн тарэе паша штымым илышыш пуртывлакым членЫш пуртымо фонд ман. Копэратив члэн коклаште
йанварын 1-лан 4000 тэҥгв наре куетар копэратсе оичылно шогы
ыдьэ. Альв мартв 100 тэҥге нарв \шо кугу пашам рашак умыдтар
гына кучылтмо. (32 йаҥым угыч ман, чыланат шинчэн шогышт.
пуртымо). Тндэ пашам кыеытак Адак еамокритикымат талын вийвиктараш, фондым тӱрыеак ку- аҥдаш кӱдэш. ОбшэствэныЙ орчылташ кӱлеш.
ганиватрэ вдак куетар копэратМолан тыге лийын? Ушвм вуй- еыдан эрэак подшен шошшт.
датышэ вдак пашадан кӱлэш са
Промышдэность дэиэ йал озан
мый пижын огыт ул. Вэс могырлык
коклаштэ кыд кучымашым
жо—модо органиватсэ вдак куокуетар
копаратсв вийаҥдаш подтар копэратсын пашажым виктараш пэшак шагал полшэныт. шэн шогыжо.
Тидв кӱчыкым кызытак пытараш
Йэр.
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К П П ЮШТОфЭО т а м о ш — Корм мокыи тороотыисн
ОбшяВар районышто (Звонигов ?на гын, титакыос пытарана» манын
кант.) 1927 ийышта кустар коав*' каласышт.
ратсжй почыдто. Вуйлатышылан—
Члэн вдак оогынымаштат йор
Актуганов Стонан догалье—(тор ло кашак чыла титакым тӱжвак
говой эргэ).
лукто, Погынымаш — Актуганов
Куаэрак аашаоо штыпт гын? Стаааным, Артвдьым вуйдатышэ
Шинжам куманат каласаш лнйвш: вэр гач вела аш д, копэратсий
нартийын аолитикшым нлышыш члэн гычат поктвн лукто.
нурташ тыршвн ош т уд. Чынак,
Кулак крэдалдэ ок чакнэ. Сэдэ
тугвак улмаш. Йордо вдакым влакат ушэмын пашажым пужгауввмышкэшуншын шогэн огыт!лаш, ушэмым шадаташтбчышт.
ул. Еб йорло кокла гыч ушвмыш | Тугв ш ват, йорло вдак эрыкым
пурвн ш ваг, шеҥгвкв ш я а шӱ- ышт пу. Марпродэссойувыш увэр
дырнэн.
тарышт. Марпромлвссойув корным
Ме манына:— йорло кашак ко- ончыктил. Кулак вэкэ шогышо
хератснйым вуйхатвн шопш».
20 йатым ушем гыч дуктын куУшем лӱм дэн... нуно чодрам далташ кӱлаш-манын, Йорло поналын, уакалкален илвныт, шке’гынымаш каласыш
кӱсенышшм овартареныт
Кулак ерв тугай. Ушвмыш пуЫндв мучаш—манаш
кӱлеш
ра да... шкв кӱсенжым >гына шо ыльэ. Туге ш нат, мучаш ыш лий.
на. Тшем тудлан—шыҥалык, шы- Актуганов— «Мутмарий» лэсхолын шннчаш йӧя.
еыш нурыш. Курагин — тудым
Кеч кунамат кулакын осал па пуршш. Ындэ тушто осал пашам
шажым йорло, нк марда влак тӱж- штыдэш. Копаратсийлан чаракым
вак луктыт. Обтнйарыштат седв шындаш тырша
«вуйлатышв» влакын тикаыштЛ Пашачэ двнэ швмвр крэеаньык
тунуй нашашт Марпромдэсоойув | ннспексийжэ (РКИ) тугай осал
мнетруктыр полшымо дэнэ тӱжвак влаклан тушман паша шташ эрылектв.
кым ок ну дыр, чодра организа
Тудо вн оичычак—- йорло ногы- теий гыч чыда тушман влакым
жымашым штыш. Нуныдан пар- эрыкта—манын, шонэна. Йорло
тяйын подитнкшым умылтарышЛ влакшэ—аэҥгыдын шоген, кулак
Йорло влакат чыла титакым ’ ваштарэш кредалмым огыт чарнэ
тӱжвак луктыч, «пэҥгыдын шогэ-1тонаиа.

Эд яндустриагдымэ, йад оеандыкым сотсналиам корно дэнэ
вяйан оачыко колтымо, кулак
ваштарвш тальш крэдалмэ, кулак
хлаеым пытарымв жапыштэ кустар копэратсв брдыштб шогвн ок
жерт. Верлаште куотар коператеын нашаже кӱлеш еэмынак вийжеж огыл, пашаштв кӱчык йатьф
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А. Мадинин.

Учнтыл влок, копэротсиН
члзнлан пурыэо
Йужо вэрла гач туныктышо
вдак «мыданна кочкышым, еатум,
коператив ок пу»—манын, редакеийыш вуйым шийыт.
Тавэ Звэнигов канюнын Сотнур районышто учитыд вдаклан
коавратив кочкышым ок пу. МарисоЙуе дэч иарьадым йодмо гы
нат, кок шдвв утла лийэш, альат
ок колто—манын, воэат. Тугак
Ашламаш районысоучятыл Пол^аковлан кочкышым огыт пу. Моло районлаштэ гын учитель влак
лан кочкышымат, еатумат тӱрые
эрэак пуэн шогат—маныт.
Адак Морко кантон гычат вуй
шиймаш уло. Ик туныктышо ӱдрамашлан, копвратив члэнлан ито
га гынат, постом пувн огат у /
Моло членлан гын йатыр пуеденыт.
Чыла тидв шог коаератив па
шаштэ кӱчык улмым ончыкта.
Куве тидэ тӧрсырым пытарыман.
Чынак, теве Сотнур копэратив
ложашым пумо шотыш кок йеҥым уштараш певрадьын 9-же
йодвш. Марисойув вэрлашке иарьадым Торготделын ончыктхщо
аочеш тӱрыеак колта. Пэвраль
тылеыдан нарьадым пэвральын 11жэ колтымо. Март тыдвыдан певральын 22-жо колтымо. Апрэль
тылвыланат тидэ кэчылаштак колтат. Торготдел Марисойувлан мыньар йеҥлан кантон йэда коператив коч пуедышапшм ончыкта.
Тидо шотым Марясойуе шуктея
толеш.
Кантонлаштв Торготделын уполномочоиый влак удыт. Нуио коаератив йэда мыньар ложашым,
модымат пушашым оичыктен шогат. Сандвнэ вэрлаее учишд влакданат, модо пашачэ вдаклаяат
кантонласе уподномоченый двч
кӱчыкым тӧрдаташ йодман. Ддак
ик шотым мондыман огыд. Иктаж
учнтыл туныктымо дана пырдьа
млаядым куча, мланда пашам
шта гын, тугаЙлаи копаратнв вдак
дожашым пувн ок карт.
Чыла туныктышо влак копэратив член лиймая, копэративыя
пашажым вяйаҥдаш подшей шо
гыман. Вара член вокдаште еату
паЙлымашат еайрак штадтеш, вуй
шиймашат ок дий.
вньык, опитсар, бандит, пожвшык
вдак гына улыт. Кумытын гына
25 ийаш, модышт 50 ийаш, тиддэчат шоҥгырак улыт.
Украинысэ вэрхсудчылапашам
еай тэргэн иалмэк Апрэльын 19-жо
каетэн приговорим лукто.
*
Ушэм вуйдатышэ вдак: Йэфрэмов, Никовский, Чэковский шкв
тушман пашаштым слэдствыштэ,
суд овчылнат шыдтэн огыт ул, раш
ойлэн пуэныт—еадыгэ «СВУ»-ж
чыла пашажым тэргэн надаш йӧн
лийын. Суд вуным лӱймӧ дэч утарэн, Ю ийлаи юэтыраш да 5 ийдан праваштым надаш пунчалыи.
Моло титакан влакым 8—ий
гыч 3 ий марка пэтыраш пунчалмэ. Иэирак титакан влаклан ус
ловно еудитлыне.
Украинысэ контррэводӱтсуй органиватсий «СВУ» пытыш. Туге
гынат, мыданна эрэак пэш чот
шэкланэн шогаш кӱдэш. Тушман
огэш мадв, кэче йэда, минут йэда
мэмнам лаштырташ шова.
Комунист партий йыр пэнгыдын чумыргэн естсиадием штыме
пашанам вийаҥдэна. Тыгэ веле
жежнам нижогай тушжанынат пуйжб ок иая.

К.
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кыдолош школ влок вэе турлэмлолтыт
Сотсяаливмым вийан штымэ
жапыштв настар паша йэҥ влак
пэш шуко кӱлыт. Кыдадаш шкод
вдак тыгай пашачэ клакым луктын огыт кэрт. Тыгай шьоллаштэ
кнага ӱмбач гына, тошто годеыла туиыктат, туныктымаш— паша
дэч кӱрылт тога.
ВКП(б) РӱдО Комитатын нойабрысв плэнумжат—кадр йамднлымъ.шотышто 2-шо стуоэнь школым вэс тӱрдэмдыман мавын,
кадасэн кодэи ыльэ.
Кадык туныктымо паша оичыв о пОдка дэна комсомол тидын
наргэн ӱчашэирак шогышт.
Кывыт Наркомпрос 2-шо ступэнь школ вас тӱрдамдымэ па
шаш кӱлыи пижын, лӱмыи пунчалым дуктын. Твдэ пунчал по
чэш кыдалаш школ влак ^ын
сотсиадивм шташ йОршО пашача
влакым туныктан лукташ тӱҥалыт.
Пытартыш тӱшкадаштв адьа
марка нимогай пашачылан шотлаш йОрдымО йаҥым туиыктэн
луктыт ыльэ гын, ончыкыжо иктаа^когай тӱҥ пашалан туныктэн, мастар йэҥым дукташ тӱҥалыт. Пытартыш груп одмэш тэхникум, адьэ кугэмдыма профшкол
лийаш. Теорий дэн практик нкты в ушналтыт.
Кыдалаш школ, тугак кадык
туныктыно паша чыда проивводатввиый (йОнан паша) наҥывэш

шталтман. Тидэ мэмнан ончылно
шогышо кывытса пашана.
Ованлык йодмо почаш туныктымо пашам проивводство дэв
ушымаш — пашачэ дэнэ шэмэр
ИБШывым утларак гына школ дэк
шупшаш тӱҥадэш, политехничес
кий школ штымэ паша чотырак
вийаҥвш. Твдын нэргев моло еэмын каласэнжат огына карт.
Лиймэ сэмын 7 ийаш школым
кугемдэи, кыдаяаш школым проивводство паша дэн ушэн, ма
шкод влакым чын политэхничэский шкодыш еавырэна, тидэ шотышю
партийын програмжым
идышыш пуртэна, кадык туныктымо пашам сотснадивм штымэ
пашаш еавырвиа.
Тидэ пашаштэ чаравлаш тыршышын кӱдэш самый чактарен
толман. Тидын дви пырльа тудыжнмат монднман огыл, ват пашажа вывэскэ вашталтнмашта
вэлэ огыл, школын пашажым тӱҥ
— вож гыч чыла вашталташ, тидэ пашаш пашача, шамэр влакым
шупшаш кӱлэш.
ФЗУ, ФЗС, ШКМ шташ ком
сомол тарватэн. Кодшо ийлаштэ
2-шо етупэнь школ вес тӱрлэмдымэ вергэнат йатыр кана кычкырыш, кычкырмыжэ еэмынак
лайэ. Садлан тидэ пашаштэ, пунчалым илышнш нуртнмаштэ комеомоллан пвш кугун полшашыжэ
вераштвш.
Рӓб.

кавгаш)

ноыэровайаш кӱлэш. Мутлан ка- бригадышка кува гынак,
ласаш: тыгай нньнэ №—2, туд- лийшкэ (чакв) идышын вурташ
лан кычкышаш сӱспан ӱэгэрат, кӱлэш. Тунан пашашкэ тӧр лэкплугат—N0 2 лийжэ. Укэ гын, таш йОнан.
машин, сӱспан ӱэгарым ик орашПашаш лэкшэ брнгадын пэлвикэ шогалтымэ дэнэ вараалт кэр- жэ машин ӱэгар ачалышаш ӱвтыт. Тыгэ варналташ тӱҥалэш гар ситалык лийман. Тӱрдб ивм
гын, иктэ вэсэ шкэ кучнлтмо ӱв- пудыргымыжаи—шаланымылан па
гарыштын кувэ лий, тугэ кучыл- шам
кудадтан
кодаш
огыл,
таш тӱҥ алы т, ж апы щ та ачалэн ;тушакак ачалаш дийлм. Кугу
вогашат ок лий. Чьиа имньэ, шаланымаш лиймэ годым гына
машин номвровайымв лийвш гын, пашам кудалтан ачалаш наҥгайтунам кажнэ пашачэ шкэ кучылт- , май. Тунамланат адмашташ ӱнмо ӱвгаржын сай арадаш тӱҥа-! гар дийжэ. Тидын кажнэ колхоелаш.
(иик раш шивчаи шогыжо, ивк
Бригада кугу ынжв лий—12-15 пудыргышым ачадан моштыжо.
инньэ лийэш гын сита. Йужо ку- Мутлан каласаш: плуг двнв коштнам учаскэ кугу годым, альэ ша- шо плугым шындан м овтиао,
гал имьна данэ шташ ок лий го- ӱдышО-ӱдымО машинын кучкот
дын гына имньын шукэидаш ли-! ноштыжо. Тида пашалан агашкэ
йэш. Бригадэ штымэ годым ик лэкмэшкак туиам иадман.
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Колхозышю имньэ влакым ик
вӱташтэ ашнаш кӱлэш. Ик вӱташтэ ашиымэ двнэ пашашкат ик тОр
лэкташ лийэш, имньымат виса
почэш пукшаш, еай ончаш лий
эш. Имнье ик вӱташте лийэш
гни, курал, ӱдэн коштшо йэҥланат пеш каньнлэ лийэш. Имньэ
пукшаш, ончаш посна йаҥ—коньук
лийэш. 10 имньнм ончаш ик йэҥ
сита. 10 имньэ утла уло гын,
ковьуклан полшкадаш вэе йэҥым
пуман. Ковьукын тӱҥ пашаже:
имйы влакым пукшаш, йӱкташ,
каиымэ кэчын еҥэр вӱдэш мушкаш, мушмо ночко имньым кошкымешке (кугшо лиёмэш) шовыч
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Мушмари двепромховнн Зввни- нм, нашаш лэкдннын Шчаглин
гов участкв вуйлатышв Шчаглин пашашкэ налэш.
Тэвэ Иэвлэкаэвым пашаш натитак пашам штылвш. Тввв Соро
кин Микал 20 ий годеэк чодра лын. Тудо ик кэчылан мОҥгыжО
нашаштэ пиркашнкдан шоген. кайэнйт, врэьа годим йӱыи кошТуднн ватыж-) колыно почэш нк тын. Тугак пристин вуйлатышэ
вече пашам кодымыдан паша гыч Хохловат арвьа дэнэ пашам ко
лукто. Тугак Н и к и т и н Роман 10 дэн коштэш. Нинэ Йӱшым, паша
нй годсэк чодра пашаштэ шогыш. , кодншнм Шчаглин ужэш гинат,
Тудыиат Шчагдвн паша гыч 'вимат ок ойлолукто. Шчаглин еамокритикым ' Пашадар оксам пашачшан
Шчаглин жапыште ок тӱлО. Ок*
ок ФОрате. Самократик шот дэиэ
ечм йоднт гин, кум парвьам гитуды** титак, йеҥылнш паШажнм иа чумнртвн овчыета. РКИ-лан
чараш дукмыланах пашачэ вла Звэнигов учаоткысе чыда пашакым дуктын кышкч. Арака йӱш- -мат тергвн наяашыжэ кӱлвш.
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Шчоглнн кэртэш. Оэо гойок

на

Патуковлан—пвнсым пуаш кӱлаш—нанын она карт. Ала эакои
почаш (иважв уло) пуаш ок дий.
Тугв гынат, Патуковдан умылтараш кӱлвш ыльа. Умылтарэн
огыт ул да, Собээнштэ бӱрократием койнш уло—маныиа. Мест
ком, тарванв—маиына.
К.

(кудымшо
Колэктив ованлыкыштэ, пашам
еай штышашлан кОра, адак пырльа штымэ еату шулдын логаджв—
манын имньэ, трактир, модо машиным чумыран мошташ кӱдаш.
Вас сэмын кадаеаш— шагал ма
шин дэнат пашам шуко штан мо
шташ. Овандыкыште уто нашин,
уто водьык уло—йара шегат гын,
оваилыкдан аҥгакын гына кондат.
Кач могай машиннм штышаш
пашам ончэн налалтэш. Кидал
шот дэнэ шотлымаштв ик кажан
плуг 6-7 гэктардаи кӱдэш (60-70
гектар мдандэ улмаштэ 10 плуг
сита). 40 50 гэктарлан—1 шиймэ
машин, 4 5-55 гэктардан— 1 тӱрэдмв машин, 30-45 гэктарлан—1
шиймэ машин, 70-80 гэктарлан—
1 кугу сложный шиймэ машин.
150-200 гэктарлан— 1 трактыр
кӱлеш. Тидэ шот примердан гниа
оичнкталтэш, мо чодо машин кӱлэшым мландэ почэш, вэрлан кэлштарэн штыман.
Йужо колхозышто тидэ шотэдым нимыньаре огнт оичо, 30-40
гактар мдандэ удо гыи, трактырым налаш вашкат. Трактир йара шиЕчаш тӱҥадэш гни, колэктив ованлнклан пайда одмэш, еҥгэкнм вэдэ кондэн шогаш тӱҥадэш. Модо машиннмат тугак лач
еитншым гына вадаш кӱлэш.
Адакшэ имвьым, трактырым,
машиным пашашле шогалтэн мошташ кӱдэш. Колхоаыштс чыла
имньэ влакым ик орашкэ шогалтэн пашам шташ тӱҥадына гын,
адакат паша шагал шталтэш,
штымэ еату шергын логадэш. Ты
гай шот К0Д9К1 ив оэлнлыкнн пайдадыкшым ончктэн ок карт. Ко
дэктив оваидыкын тӱҥ пашажэ:
пырдьа вий дэнэ пашам шуко
штэн, штымэ еатун акшым шулдрштараш. Саддан машин, трак
тир, имньэ влакым шот дэнэ чумырэн, кӱлэш еемын кучыдт моштыман.
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Ромашкин йалыштэ (Звэнигов кантон) Пэтуков Микал
уло. Тудо ивижэ годымаксокнр
лийын, тулыкэш коднн. Микад
—тарывэ, туднн ниможат укэ.
Звэнвгов кантсобээнш «пэненм иува»—маннн, йодмашнм
2 кана пувн. Кантсобээ—шып,
ик йӱкымат ыш пу.
Обсобэвыш вуйым шийын.
Тушакыиат — йодмашыжэ шулы в.

Ииньз, троктыр, моло мошнным чумырымо дэнэ кучылтмоп

сс

бӱрократнвнлан шарлашыжат ЙОн
укв глуй койаш. Собэа—суснр влак
лан полышын (пэисым) пуа. Тарыва, йорло влаклан—эн ончычак
пуыман, окса уло гыи, окса по
чэш—ноло суоыр вдакланат пэнсын пуымаи. Пансым пуаш ок
лий гын,
жапыштэ увэртара,
«вуйым шийыи кэртат»—манын,
умылтарэ.
Бӱрократ — йӧным муэш. Ик
Йӱкымат ок пу, ок умылтара, ок
увэртарэ. Пачаш-пачаш тэк кошт.

Ро

^амокритнк пашан шарышна.
ыла пашанам самокритик шот
аив тэргэн надын, титакым тОр*
агва, осалым, тушманын кораҥн, сотсиадиам штымэ пашанам
ийаҥдэн шогана.
Партйачайкылашта — самокриик во т дана—пурла уклон, «шо;агай» еагиб ваштараш, прмирэн•ства ваштарэш крэдалына.
Комсонол йачайкат—тидэ шот
дэнак крэдалэш.
Пропсойув вдак — бӱрокративн
ваштараш крэдалыт.
Чф?а варэат
самокритиклан
шаркаш ЙОвым штана, самокритикым пывыраш, тошкаш шонышо
влв кымат пэркалана.
Тидыжымат кадасыдэ ок лий:—
кузэрак самокритик шарлвн шога, могай титакым тӱжвак луктын. тОрлатымв, могай осал—тушмавган вар гычша поктвн дукно,
тидв иврган гават коч шагал увартарана. Утларак увэртаран шогаш кӱлвшыжэ нарган ойлынат ок
кӱл.
Санокрнтик шотын вийаҥдэн
шогана гынат, бӱрократ вдакын
чыла вврвак пытаран
шуктэн
улына—нанаш ок лий. Содор пытарашыжат ок лий. Кэча йыдаак
крадм шогаш кӱлэш. Тига вэлэ
тыгай осалын—сэҥан картына.
Собавын налына.
Собавышта

Ку я щ ы и
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Шошо агалан йамдылалтмэ па
шам налына.
Эн ончычак икийаш ӱдышаш
мдандым 25 ЗО гектар участкэ дэ
нэ паЙдыман. Тидэ учаскышвэ еитадык имньым, машииым шогалтнман: бригадым штыман. Тидэ кашакышкэ ик йэҥ вуйлатышэ—
бригадир лийаш. Бригадир,-каш акыштэ штыма пашалаи вуйын
шога, паша штымым шеклана,
тотыш налэш, правлэньэ дэвэ
кылым куча, паша нарӓдым налэш.
Плша нарӓдым правдэньэ пуа.
Нарӓдыштэ могай паша, мо чодо,
кунар жапыштэ штэн шуктышаш— чыла раш ончыкталтэш.
Мутдан калаеаш: таче тынар еэнтнэр урднЕашым йад вӱд дэнэ мушман. Тынар жапыштэ тидын
кэлгычым, тынар гэктарым курад
иан, тынар пачаш тырмалэн, тнгай шурннм тыиарэ ӱдыман—ма
нын ончыктэн бригадирлан нарӓдым пуман. Паша нарӓдшэ колхоэын чумыр планжэ почэш штадтэш.
Бригадир,
иарӓдьш налмэкэ,
бригадыштэ улшо нашачим поган,
проиэводствэний каҥашим шта.
Пашам куеэ штншашнм, нарӓдим
шуктишашым каҥашэн налит.
Тудо каҥашнштак бригадиштэ
улшо пашачим кОм, могай паша
шкэ шогадтышашым ончат.
Пашаш лэкмэ дэч ончыч бригадыштэ улшо влак шкан кучышаш машиным, ноло кӱлвшнн
йамдылат. Имньв влакым, тугак
кычкышаш, ӱвгарын, нашннвн

денэ ӱштман. Ик коньуклан 10
имньэ ок шу гын, пукшымо ончымо дэч посна еӱенан ӱвгврын
ачадаш пуаш дийеш.
Тыгэ ик вӱташкэ шогалташ никуеэат ок лий гын, тунам 5, альв
10 имвьэ гыч шогалташаккӱдэш.
5-10 имньим тиглай вӱташко шогадташ дийэш. Ик вӱташтв ашныкашым ен утдаракше ага паша
годымдан шташ кӱдеш. Тндв х авлан артвльыште велв огил, мланда
пашам пырльа штынвушвныштат
шташ кӱлеш. (Пукшажыжа нырльа * пашажын имньв оважв шко
имньэ дэиак шта гынат ляйвш).

Куроннз ноныи кошкынтыиои о п и
Учаскнштэ пашам и к жапнштв
штыман. Эн о-дак куралын кайман, вара тнрмалв*, почэшыжак
ӱдэя кайман. Тнгэ ик жапиштэ
пашам штимэ дэнэ курадмэ каж
ок кошко, ӱдымО пырчэ вашкэ
шытэн оэым лектвш Саддан бригадым пеш моштеи чумыраш кӱлаш.
Мутлан калаеаш: ик кажан
адуг дэнэ кэчыштэ ик имвьэ 8 0 0
квадрат важыкым курадэш, ик
тырма дэнэ 1600 важыкым тырмала, ӱдымО машин дэнэЗбООважыкым ӱда. Ындэ тидым куээ чумыраш. Колхоэышто чумыржо 17
имвьэ удо. Тидэ шот гыч мо чоло
имньым куралаш шогадташ, мо
чолымтырмадаш! мочодым ӱдаш?
ӰдимО машин кокыт улмо годым
2 имньым ӱдаш —7200 важыким
ӱдат. Тедэ верим курадаш 9 имнье кӱлэш, 9 имньэ куралмим

т и р м а л а ш 4 инньв кӱлвш.
2 + 9 + 4 = 1 5 имньэ погына. 17
имньыштв 15 нмвьнжв ойвртвмин пашашкв пижыт, кодво 2
имньыжэ еапасиштв лийвш. Запаеыштэ улшо имиьым урлнк шупшыкташ, адье курадаш, тырмалаш, модо пашашкат кычкаш
лийеш.
Имньв вий пайдыме годнн на
гай виЙан имнье вдакнн як пашашке шогалташ тОчыман. ВиМан
имньыи плугышко, ӱдымО машннышкэ шогалтымаи. Туйнрвк иниьэ влакым тырмашке, вапашшк»
шогадташ лийэш.
Трактыр улмо годым трактнрым
вуйгак куралма пашашкэ шогалташ кӱлеш. Ик трактир 10 шагат жапыште 2,5—3 гам курах
кэртэш. Ик трактир улмаштв нов
емэн дэнэ 5-6 гектарнм курадаш
лийэш.

Ик учаскыштэ ик тукым плуг лиЯиок
ТӱрлО заводы н штымэ плугжо; эрыктэн, поген, ик кылатышке чутӱрлын куралыт. ТӱрлО плугым мирэн шындиман. Тидв пашгм
еочэ поче колтэт гин, куралмэ бригаднштэ улшо пашачв влакаа
каж ик тОр ок лий. Куралмэ каж '■
штат.
ик тОр огыл гын, тидэ пвш оеал, | Модо пашамат тыгак бригад»
шурно дэктыш шагалэм ш ога.| шот дэнэ штыман. Паоу наша
Садла? ик учаскыштэ почэ почв укэ годым имиьэ влакым корнышкуралмэ годым чыла плуг ик за- ко, альэ иктаж вво нашашквкохводын ик маркан лийжэ. Куралмэ
тыман. Тидэ шотшнм колховивк
каж ик тОр вакшылт вочшо.
Машин, ӱегар, моло тарман вла- вдак погнннмашэш каҥашыма поким паша питиме деч вара еай чэш штиман.

Колхозник, шэмэр крэсоньык влок!
Колхоз пашаштэ мо йодшашда уло—йодеа. Р э дакеий умылтарэн пуа. Май тылчылан «Йошкар К ачым» налаш ида мондо.
Заочный курс коч колхоз пашалан тунвмза.
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К Ы ЗЫ ТСЭ УВЭРЛЯ

ВэрввмзЯ веЯрэммн
Пэрвомай яайрем шуеш. Пайремлан кыеытак талын йавдылалташ кӱлеш. Пайремым еылнын
ертараш тырпшман. Йужо шкодяаштэ аяяэ яартэат ӧамдылалташ
яиаеын огнт уя. Комнс увэ.
Пэдтэхнмкуи кок арняа енчыч
йаядыяалташ ияаБын. Комнс оӓрымо, планым штыме План по»
чеш йамдылалтьгг. Марий енвктакляым, вонсэртым, физкультур
вяатуплеааым яггая йамдылат.
Пайрем лӱмеш пырдыж гаеетыя
лувтыт. Пайром годымак тувэмшевлашм ив вуре гыч вэе курсыш
куоарат (экеамвн лийеш).
Партшмлат оечешок код. Туштат епэЕтакдяым, физкультур мо-

дышям, пардяж раеетим Йамды
лат.
Индустриальный тешшуя яаяэ.
Комио уее, огыт йамдылаят. Тунэмшэ влак «вииогай вамаавьымат, пайремьшат мэ она явнчэ»
— вэле маныт.
П-шо етуяэп*, еэияаетяе шкоЛ'
влав талын йамдклавтыт. Пла
ным ятеныт, ноеиа кояне пла
ным шукташ пикнвыт.
Йаллаштат школ йэда пэрво
май
паЙрэмлан
йаядыдалташ
кывнтав пижяан. Шволла йыр
тунэядниэ (жхолыж вештдыие)
йоча-влакым чуяыеэн, найрэмым
оылнын эртараж яяваж кӱлэш.
Рая.

К аш эм п э птэе к ш , ш
Колхоосойуе—жошо ага паша
тӱгалиэш аантояла йеда волхоея а в ю 39 юре виндэ пышымэ
вэрык, отоловойым почаш Мари^
еейувдан кӱштэн.
Ношкар ела вантонышто— б
вэрэ, Т о р й а л -4, Шэрнур— 3,
Турек—3, Морко— ®, Провой—2,
Чывма— В, Йурнн—3, Орша кантенышто— 3 вэре почаш штыдо.
Мариеойув тидэ пашажан йамдняалтын. Ага тӱҥалмэш чыла
вэрэ иочжи шувта.
Колхоесойр кӱяктымо дэч пос

е э вы ш тннэ м р п ш э ш
на Марноойуе жве ияаяха ночэш
геи•эж наша тӱкаляеж вояхое
лангтэ 39 вере егголовей дене вви
дэ аыштымэ юркм яочяш пла
ныя шгэн. Тяде иажалаи ЁаМ'
дылалташ тӱтднинга.
Колхоелалте йеча йаелий, дэтплошчадю влявыя аачаж кӱштым!
Кантонлэглтэ
йамдылалтывыт
ахье ухе Марисойуе ок шнечэ.
Шошо ага тӱҥаляеш иечкн шуктэна—манын, Марисойуе ӱшандара да, ала... емчэвга. Сидоров.

вундэм ваш полыш н ЛЭКШЭ
«Крестьянская взанмоп;.
мольот шташяан овда
ЫН 1)
жымав вӱштымашым
дэм ваш полыш вомвтэ
ЛЭК
ваш полыш вомвтыд- ...... ..
мольотлан овсам погьм1244)
вӱштэн.
Овоам йавварланав
тараш ыдьэ гыват, в;
евтышын погэн пытг
Зошварола, Орша,
ККОВ вдак погаш йЁ
жын огытыя. Садлаи К
полыж комитетын и]
Йошварола, Оржа,
ККОВ вуйлатнше-ялав агала
«эатеий
шындаш пувчалье.

КО

Ткеэк к и т с т а т ш и * “ 3/ “’ ’
М, Турэв вавтетатв^цд, л
вОргО вольыв шог В»! пыштал
кым жапыштыжэ нуев^ш. Мом
дэве Обпланыи иреви/ овчыв
рэв кантстатвстнклаи дй титак
Ш 8а*
вйын, ку
--------------- ш кӱлэш
аяианат
* пашам

ВАШ ЖӰ

М ы а э т а ҥ л а м . 1ПТП„
памильжэ укэ? ОнмыггэГ
*
пэчэтл», Пырдыж газэт^ИватСйЙ
К у а т э р г ы л а н . [дылалтм
гыч лукташ кӱлэш, т партий
колхоз члэн влаклан_ ‘
Газэтлан ок кэлшэ.
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леЖДОНЫСО КОВРЭРЗЙСЯЙ нои оиыктыш

татяшашвшшшяшашамтштшр.

Облит # 2.

вкаш

Шӱйаш тӱҥалшэ Английсэ
капиталавмын Амэрикым повтэн
путыравшв Англнйсе дэнэ Прав шуаш вийже ов шутые... овсажэ
ей йев оотсвал фашист тӱшка ка шагалрая.
Пранснй дене Итадий нимогай
питалист влаклан явмар шинчаш
пурэк колдылая уло вмЁшт дэвэ кэлшымашым штэн ышт кэрт.
АнгянЙ—Амэрик ончылно чытыполшвн шогншт.
Лондобнсо коипэрэнсий почыят- рэн шога, Италийлан нолыошн
иыаю гай жапыштак аыта. Капи пуэн ок кэрт. Тидым ужын, Пранталист кугужаиыл коклаштэ кэл- еий—Йталийл&н еар карап шушыдымаш тугав кулкын шога. кэмдаш эрыкым пуымо ок кӱл—
Нуно чыланат ивтэ вэеышт ӱм- маньв. Италнй пэш чот тодашыш
бав еарым тарватен, уло тӱньам гыват, тудын йодмыжым Пранеий
Конаэрэнсий
гыч
еэҥэв вал ая йамдыдалтыт. Тидым вораҥдыш.
аовпэрэнсий пэл раш оичыктыл. Правсий дэн Итаднй ивтэ вэеиИк кугужавышат еар карап жым тушмавдан шотдэн кайышт.
Срэдивэиный тэҥывыштэ коктышагалэядаш ыш кОвО.
Америв—Авглий дэи крадалаш нат оаа дийнэшт. Садлан нуво
вэрэштмым вуча. Саде гыч туддан ивтыжэ вэеыжэ ӱмбак кэржалташ
Ёапонийын еар караншым шувэм- йамдэ лийын шогат.
Ангдий дэн ПрансиЙат ӓатыр
дымэ вэргэн вэдлаш вэрэштэ.
Йаш. ний—Амэривым пэш ^чот каргашышт. Иэвропышто Пранеийдан оеаланаш Авглий никувэдӱдыктыл шогыш.
— «Мыйын еар карая шувэм- ат ынеж пу, шкэак ова дийын
дымэ дэне от кэлше гын, Англий шогывэжэ.
Тыгайрак вонпэрэноийын мучадэн еар ушэмым штэм»—маньэ.
Садлан Иаповийын еар карап шыжэ. )
Ковпэрэнсий раш ончыктыш:
шукэмдымылан торэш ышт дий.
Ожно тэҥыв оеалан шотлалтша Капиталивм чарвыдэ луштыргэв
Английлан—Айэрнвынат
тӧҥыэ шога. У еар лийдэ ок кэрт—ли*
вийжэ мыйын дэн тОрак—манаш
Тидв еар лийшашым нролэтар
логадьэ. Авглийдаи тыгекадасаш
пэш йОсб, пӱйым иураш вэрэштэ, револӱтсийым штен гына чаракчон неш корштыш гынат, ком даш дийэш.

И

Сар варан «иагадэмдыме» вэрген ваявталиет вугужаиыш влав
ывде ив вава вэлв огыл ваҥашэянт. К ака епэв жуктэвжэ вигуеэат
о р ы т вэрт. Сар варапым шагалвндымэ олмеж, жувемдэн гына шогат.
Тэнийат йавварын 21-жв гыч
тӱяалыв, Левдов олаш (Англвй)
яич вугу ваниталвет вугужавыш
влавыв ваяашымаш лийа.
Кум тылвэ двӓшве Английын,
Аяеривын, Правсвйыи, Италийаш, Ӓаноиий ын прэдставитэльышт
ецр варан «жагалэмдыме» нергев
яаҥашышт, иктэ вэеыштыя куее
гават ондалаж тОчышт.
Арам телашыяп! Капвталнст
тӱвьажте кушвын шогывш вэл
яавдымаж вийаирак улмаш. Сэҥэн ышт карт.
Сар карай шагалэмдымэ вэргэн
чынаа, оайыракын каяал эн на*
лаш шовымашышт иктыжыват
лийаш огыл улмаш. КонпэрэЕСийыш погыиышо влак чыланат ик
ееяын шэмэр калыв шинчашвэ
пураккм гыва колдаш тодашышт.
Сар яарая штыяашым ваш-ваш
«шагаявмдыктев» у еар лиёшашым
импвриализя чаракдэи кертеш—
яавяш шэмэрдан инаныкташ тыршышт.
Капнталнн тарыеышт,

ий

й и з с т в * — С ибврь Ш т я Ы м ц ы и ■ т я и т т
вуйлатея ж о р к ш о Шатовлая, адав
9 явжеяерлаи Иожвар енамй ор
денки, ноле иажаче влавлан на
градим пуаж нунчалыныт. Кӱрт*
яя! коряо лнжнл раЙонлаштэ Мал
оеанлнв, нрояншлэяоетя, млавдэ
гач шерге акан рок лувяо пашая
вийагдышаш.

М айяя
1 - ждав
Туркветая
вябаря кӱртия! кориымштен пнхарав. Тида ворве штынаште тӱрлО меаыжат клав. Туге гынат, ин
женер, тэхиив, моле иашаче влав
яашажве чет явжын, чыла велыя
ееггэват. вадлав РСФСР ЦЖК ден
бовваря вӱртвя! корво штыяаште
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Евйнжте автобуе кен- траявай дея аятебуе пажачеялав
в а к к й ш шефернжт еабастовкня 11 тӱжея йек яере баевдваӓат.
тӱуедию ш важадарым йешареж Нуиклам важадаркм меэмдаш штевнт уляаш.
Ш Ф ю вролям одаш Швэтсвй
яж Мареввошяе
(Правовйын
хомооиояж яогыиыиашнжэ почн- Афрввнее вавоввйш) востанлй
я ш е . Ж агкнкяакы л 18 овруг штыже влах яраяоуе вейсяавашоргаБявавеяй гнч 73 делегат то- тареш кредаяаш иважиыт. Седлан
войева ив йалкм ЙЯряеш
ляш.
Твево олавкте (Йаоони!) теи.

альат вкеом я г С г к
вытарэ I дэнэ
КраЙыоэ ваш-подывВЭТЫН К

на

Кӱчыкын увэртарэна:

ивк мивг

ЯЯ Анрэльын
пытартышлан ? НУНДЭМ И С В М Ю Ш Ы Ш Т О
Н ы иш ! (ШОТ. К равы с ударин*- ( Смешной кш ал п м н и о» раВовлакын воинэрэвоий почылтэш. лаштэ кулак влавым раскулачи ■................. —................шамыч'
Тиде ковнеревсийыш Пропсовэт в а е т штымэ йалсояэт нелэныеэ
Отв. редактор Г. И.тыш*
ик йеяыя, куядэяыее еавод дэяе тройным шалаташ, вавтисполвом
........ - ......
. ..... шватеий
нрэдириатнйла гычат дэлэгат вла пэлэн гына водаш, мавын, иеполХ лэбпик/ ..
кым волтат.
кеяын президвумая пунчальэ.
мэш
Й^УШГИ
Буотпромлэосойуеын вашрабкоп ИФ» * * 0
Кундем
исполкомыи
прэевдиуМ'
полыл каоешвэ вэҥэж акаплан
4725 номыран члэн кн®а. Тугэ
оалошвой колэвтнвнаатсий район- жо пэлэн траком чер ваштарэш
Ч ы а л а а ш отл ы ш ч н ПОЛИТ
врэдалшэ
штабым
еайлыяэ.
лажте йоча йаелыя 3 почэш.
иииииииииииӓйӓВатыР
1929 ЗО ийлав етатветвчэсвий
Тидэ аажалан 7.500 тэҥгэ вуМайын
15 шэ деч ва**аша ша
чылтпзаш. Йаелнапе 150 йоча еправочвивым пэчетлев лувташ,
ко эмлымэ диопа^1111^
тидлан
3
тӱжэм
тэнтэ
овсам
коллибэш. Адак ков плошадкым
„
[ан кунд
почэш. Тидэ плошадкыштэ 100 таш штымэ.
а ч а л а ш т ӱ и’ щщ п]
воча дийлаш, 5000 тэҥгэ овса
Н ижновгород олартэ
улшо
Ачадэн ш у к ты м в в и ^ вэл
вучылтшаж.
^ ан етрэлвовой пояЕым жефыш
влакым огыт оымО пош
889 Майын 1-лан кундвмысэ | налаш, кундэм гыч делегат вла
Д12Н о
ливпуактда гыч 8000 йэҥым ту- ^кым колташ пунчадым лукяо.
в в и в в в и м м ^ ш а ш кӱ
ныктэн луктаж Йамднлалтыт.
[
....... 11111ИИ 11— И— —
м 0р 1ЫН
$ 9 Пэрвомай пайреяым эрта
------------------- = = = = = ---------[Ш ш укт
раш Куидэмыое Пропсовэт Ниж
1ж ы ш
ОЛА П Э Д Т Э Ш Ш антоняа
ний олашкэ пашачэ д?чэ тареэвлакым—6 йэҥым колта.
1-ш» ступэнь ш н ел ы ш ю ТУНЫНТЫШО м С Г ”
ЙАИДЫЛЫШЭ ИН ИИАШКУРС ПОЧЫЛТвШ 0[,шан

от

иммймм

—

йицш ш ы т

и

С ош рьа ■ р и ш р г и р Щ й о ф
Т а ср-----------------------м а н и й ш т э !и
н е я| т н д в ш у л к а ш дэменетрат—
оячкяпша.
М Ш В Г Ю ПШ ТЗ 1 9Г 9 Д Э Ш С Д О ’ Декожзтратеяй гач вадаяняе
родня яажаче ввак ӱябав поляттеШ и Н ш
▲яуедьш ЗО-ям Лайсгм? ом ш ояй адав вераявгаж «Очев.
ЛеЙиввгявя 31 груеовикэж Оав«рвэв» »даа Еэч»» лӱмш п я кугу
воиийжя
вео олала гыч иолятовй
дойювотратон! яяйшк. ДеиенстратсяАкяк !* • тӱяем
яажаче дея отр^в толки. Олажтэ «ивк осад
шопачо ӱдаамаж леетмп. Герма- ный иолояевае»—маяяа вэтыме:
шташ ок
няАвя « н а ревокла гяч 30 тӱ- иияогай яо ш яж яая
ляй.
жее оамырнк важаче толкя.
Иртнсийгитэ
ДэавометраммХтте йошкар плашм вӧллвмвк, полвтся! яяагам
веӧаа аувкмгя иалаш т!чвн, ре
▲прелями
2 ! яе
Пармаеш
вольвер дея лӱдыквкгнн яойя. Праяоийое яашаче разе» вяак ногыТ у п ш н ат дамоветравт влав яу- нкмаж ночнлапви. Пагалшя членея ош в ул.
лав яреякдвуянж, Схаляя йолтяМеммшгяжее
жеяоонол Рӱд! жня, оовет яравнтелаетвш йужо
Кошяетня вуйлаткшкш—Мӱл- члеинжткя, вайлеяжт. Тӱяалтнш
рер, ККМ вродставвтеха, Гэрна- яутня Праяояйее яоксомол РӱдО
яяйеэ вошяартвй Рӱд! Коммтеткв Кемвтепп еерроварма—Кутэйла
чяаяяш Теламая дея Жеймав ойлея.—ПервояаЙ ваянаявй еровлэвкт. Кувкя
оЗлнме годнм таркмажте каяпве влав оичылве
яолявшй роволаеер гнч лӱлдаш пеж вугу ваша жога. Бапвтал
тӱшалкя. Же оамяфкк пашяче вяятареш, еотеявл фяянвя ваш
кодая, 9-оувкргеяыт. Чот шыда- тарэш жве явйжя чаяаяыдэ врэшвяше яажаче
вхак полятееЙ- далаж верештеж—мавня.
Кутейла ойлняо родня яӧгыеяай ӱмСак кержалтня, ве ©оит*
пурен да
оер дея келввоейокяйня ную- яыняяшж третеяяев
лиетоивня
Ежкмаж тӱяалын.
тяшжт, ввекм оуокртеякт.
Комвоимл, компартий дая Гер- Чуммпр могквккаж йодаю почэш
мрелмтаряат вовлвжте тудкя луяткя волдеянт.

КӱИ

ек

Книга ш тарэв гап и м

Кемпэ рюзэ ип

К Н Э

Иошвар-Олв

штэт?

^кимманчгмм

Курсышко 60 йаҥым, марий гыч, 1! ийьш гыч ИПэрнур
нарзэ наш т. Тумэмаш пурышо влавлан 7 ийаш ЯМоркограмым шиэчыман, адак совпартшкол пытаршэ, вок [ыкма 24
иебач, ликвндатырлан шосышат налалтыт.
Курсышко МарӧбОНО пайдымэ вэрла почэш КЖК олхоеыш
ровко дэнэ вэлэ надыт.
эмыч? К
Тунэмшэ влаклан етипэвдвй лийэш. Корвылан оквам Р 1ЫШ
3
~
^оҥыдыш
Курсыш пуртымо вэргэв йодмашым апрэдьын
^ артид т
майын 1-жэ марвэ иалыт. Йодмаш пэлэн тыгай ӱш*^ спд
вагавым пуман:
;э ’савур
1) КИК комардировко.
Пиж
2) Могай калык гыч, могай озанлык гыч лэкмэ "
3) Налог тӱлымӧ нэргэн.
клаеым
4) Ш к о л ы ш т о тунэммэ д эн э паша штымэ ■эр я е а ш ТӦЧЭ
жап нэргэн.
ЭТС КОЛ
5) Войэкый билэтым.
ВОЛХОВ
6) Ш очмо ий-гот нэргэн.
1уным П

Нинэ ӱшандарымэ дэч поона вуреыш тояшо влав о гя ^ в д ша
2 дэвэ 3 пунктышто ончывтымо ӱшандармаяым ашам
дэч налман.
110> мар
Йошкар ола пэдтэхнивум вуйлатыюэ ЙА^ҥлыкта
;вий дэн
ггпупшын

М а р и й

К у в д э м ы п т э

орган изатеэ-кльымыж

А К М А Р Ч У В Л Э С , Л Э С З А Г , М А Р И Л Э С (Э ксы чуп ш ал д
1929 ийын октӓбрын 1 -шэ дэч вара посна паша штымызырэн
ныт. Тидэ жӧп гычак чыла погыштгэ, оксаштг>ышащ

сзввестлзсын Нория куйдэиысэ фидиолэв шажым,
ВОЛЬЫВ

Иктаж учрэж дэньы н, шэмэр-влакын океа налш аш ымл
таж йодш аш ыш т уло гын, увэртымашым пэчэтлымэ ш , ТОШТ
арньа жапыш тэ СЭВВОСТЛЭСЫ Н ф илиальии “ ОД^ЙЫНат
колты м ав.
ДЬЫМЭ
Ф илиалы и Кгвдгк водым
2—4

^ыш. Ну

ИХӱ»«•ДОЭЮМММИММК

Маробиваатня 1-шв тяпограпнйже, 1930 ий.

СРРВ 1 ТЮ1ГВ—

К увря

ИСБОЛВО^аМ Ш

вашта}
шогнш
, йорд

