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А к ш э 5 - у р ш и й . 
Мар. Чыда туньасэ шэмэр, иктыш ушныза! 

2 6 - ш э я н в а р ь , 

1924-ИЙ. 
( Н о в а я ж и з н ь ) . 

Ежемесячный орган Марисекции ЦК РКП (б). 
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Туньа умбал шэмзр калыкын пагалымэ, йоратымэ 
вуилатышыжэ ИР И Л Ь И Ч Л Е Н И Н укэ лийэ. 

Правитедетвын 
увэртымыжэ. 

Теҥгэчэ Яниарььш 
кэчыштыжэ, кастэнэ 6 оа-
гатат 50 минутышто Мо-
ско лийшнэ, Горкышто, 
Влади мир Ильич Ле и ин 
укэ лийэ. 

Кыз^ггырак Владимир 
11лыI ч сӓйынрӓгак тӧрла-

о 
наш тӱҥалын ыльэ. Иӧр-
шӧшак тӧрланэн шуэш ма-
лый щоиалдэ. Тэҥгэчэ, ни-
мо вучыдымо, Владимир 
Ильич уэш туйэшкаш ту-
ҥальэ, кастэнжэ укэат 
лийэ. 

Еызыт Москошто улшо 
Х1-шэ Всероссийский Оезд 
Советов, адак тидэ кэчы-
лаштак иочылтшашлык 
Всесоюзный Оезд Советов, 
Совет Правительстван на-

Х1-шэ Сезд Советовын Заседаниажэ. 
И с а г а т ы ш т э 22 Январыштэ. 

С'ездын призидиумжо ончыкыжо 21 

шажэ чарныдэ кайэн шо-
гыжо манып уло вийштым 
иыштат. 
Владимир Ильич колымо 
иэш кугу ойго. Тидэ ойго 
чыла Совет Ресиубликасэ 
чыла тӱньа ӱмбалныеэ шэ-
мэр калыкым ойгырыкта, 
шӱмжым кӱрылда. Влади-
мир Ильич нэмнан кокла-
штэ ыидэ укэ. Тугэ рынат, 
тудын иашажэ кодэш. 

Шэмэр калык шонымым 
шуктышо Совэт Правитель-
ство Владимир И льичын 
туиыктымо корныжо дэнэ 
кайа, тудын нашаукым 
шукта. 

Совет власть Ленин он-
чыктымо корнышто пэҥ-
гыдын шога, революциам 
ыштэн налмэ эрыкым чот-
кыдын куча. 

Мосно, Кремль, 
22-шэ Январь 1924-ий. 

Заседание почылдо эрдэнэ 

И а л и н и н : Х1-шэ С езд Советозын 

заседаниажым почылдмашэш шотлэм. 

Йолдаш шамыч, шогалза. 

Йолдаш шамыч, мый тыланда пэш 

нэлэ, пэш йӧеӧ увэрым калаеэм. Кы-

зытырак Вл. Ильичым тазалыкшэ йӧр-

шӧ лийын шуын ыльэ. Тэҥгэчэ уэш 

кэнэта чот чэрланэн колэн колдыш. 

Доктыр шамыч войзымо бюллетеньым: 

мый тыланда лудам (лудэш). 

Йолдаш шамыч! Кызыт мо' ойльаш 

к"лэшым ойльэнат моштат ок лий. 

Мый шонымаштэм нэмнан ыштышаш 

тӱҥ пашана тугайэ: кузэ гынат рево-

люциам ыштэн налмынам, Вл. Ильич 

кӱшэш тынарыш шуктымо пашанам 

аралаш. 

январьым ойго кэчылан (траур) шот-

лаш к шта. 

Адак с'езд призидиумлан Владимир 

Ильич колымо нэргэн калыклан воззва-

ниам войзаш шӱдыжӧ. 

..21 январь ончыкыжо ойго кэчэ 

лийжэ манмэ йӧрыжӧ (Йӱк шамыч: 

Йӧрыжо")". 

С'ездын заседаниажэ чарнымашэш 

шотлалдшэ. 

Вара йолдаш Лашевич ЦИК СССР-ын 

президиумын комиссиажэ лӱмдэн тойаш 

йамдылышэ нэргэн ойльа. 

Тойымо мурым мурат. 

Заседание пыта. 

Партийлан. Чыла шэмзр 
калыклан. 

21 -иго Январьыштг) Ленинын илыш 
корныжо кӱрылдӧ; 
Ий гыч ийтпкэ толагаэн. урые гай 
нэҥгыдэ иартиам ыпгтыгаэ йыҥ ко-
лытп. 

Кугыжан кид йӱмач партиам ара-
лэн. туныктэн. пойан ватптарэга. 
шэмар калыкым ужалышэ ваштарэш 
крэдалын партиам пэҥгыдэм дэн лук-
т о йыҥ колыти. 

1905 ийгатэ вуйлатэн партиам 
к угыжа н ватптарэ Iп крэдалыктытпэ, 
тутиман талынтнымэк чакныктыптэ. 
1917 ийнттэ ӱэтц кугыжап ватпта-
рэнт крэдалын еэҥынтэ, варажым— 
гаэмэрым ужалыпгэ эсер меньпгевик 
шамычым еэҥытпэ, Октябрь тыл-
чыштэ тар игыктп лоҥгаштэйошкар 
знамьым пэҥгыдын нгогалдышэ. иой-
ан куатым пытарытпэ йыҥ колыга. 

Комм ун иетичеекий Интернацпо -
налым ыпттыптэ, тӱньа ӱмбал комму-
муниэмым вуйлатышэ, чыла шэмэ-
рын моктанымыжэ, йӧратымыжэ, ны-
эыртгалд илыптэ тӱрлӧ калыкын ӱпта-
нымыжэ пагаачэ калык' вуйлатымэ 
рееиубликан вуйжо колыттт. 

Маркс дэч вара альэ нигунамат 
иеториа тыгай кугу йыҥым ужын 
огыл. Лӱддымӧ уттг. кӱртньӧ гайэ 
эркэ, тарзыгн еавурымым, пызыры-
мым чытэн кэртдымэ, революциа 
нэргэн вэлэ птонымо, калык кэтэттг 
маньгн иньанымэ—чылажат тидэ Ле-
ниныпгтэ ильэ. Садлан тудый лӱм-
жӦ эр кэчэ гыч кае кэчыш, йӱд 
йӱмач кэчывал йӱмак тӱньа мучко 
гаарлэн итогыш. 

Ленин илыщыштэ изи пагаажы-
мат, кугу пагаажымат, чыла ужэттт 



ыльо, таҥаштарэы, могай корно дэнэ 
кайшашымат пала ыльэ. 

Садлан тудо кӱлэш годым ончык 
нангайэнат, кӱлэш годым шэҥгак 
чактарэнат мошта ыльэ. ' 

Марксын туныктымашкыжат тудо 
пэш шэргакан туныктымым йэша-
рэн кодыш. Пашачэ калык вуйла-
тымэ нэргэн, пашачэ дэнэ крэсань-
ык союз нэргэн, турлӧ калык ша-
мычым тӧрэш шотлымо нэргэн, пар-
тиан пашажэ нэргэн—чылажымат 
тудо войзэн, илышыштэ ыштэн он-
чыктэн туныктэн кодыш. 

Ленин сэмын ӱмыржӧ мучко пар-
тиа вэрч, шэмэр калык вэрч, ком-
мунистический революциа вэрч па-
шам ыштышэ йыҥ укэ ыльэ, лий-
нат огыл. Шкэнжым чаманыдэ тыгэ 
пэш чот толашымыжэ дэнэ бога-
тырьын гайэ тазалыкшат ондак кӱ-
рылдӧ. 

Ленин колыш гынат, пашажа кодо, 
Ленин нэмнан кажнэ коммунистын 
шӱмыштына ила. Кажнэ коммуни-
сты штэ Ленинын пушыжо уло. Чыла 
партиажэ Ленин улына. 

Кажнэ пашачын шумыштыжӧ Ле-
нин ила. 

Кажнэ нужна крэсаньыкын шу-
мы штыжӧ Ленин ила. 

Кажнэ пызырымэ калык шӱмыпе-
ТО Ленин ила. 

Ленинын туныктыжым, коммуниз-
мым. большевизмым йӧратыдымаш-
тат Ленин уло. . 

Ленин укэ лийэ. Тудын туныкты-
мыжым уло вийна дэнэ илышыш 
шукташ толашэн ойгынам изэмдэна. 

Ленин иэтп кугу йыҥ ыльэ. Ку-
гу улмыжым тудо эн лудмаш врэ-
маштэ ончыкта ыльэ: лӱддэгэчэ, 

моштэн, пэҥгыдын вуйлатылын нар-
тиам наҥгайа ыльэ. 

Лӱдмым, тышкэ да тушко он чылд-
мым тудо чытэн ок. кэрт ыльэ. 

Партиа ончыкшат Ленин корно 
дэнэ кайаш тӱҥалэш. Мэ тудын сэ-
мынак лӱддэгэчэ ончык кайэна, Ле-
нинын тӱҥалмэ пашаЖым шуктэна. 
Нэмнан тушманна ындэ пэш чот 
куанат: нуно, ындэ коммунист пар-
тиа шалана, манын шонат. Нэмнап 
партиа—Ленинын партиажэ, тушман 
дэнэ крэдалын иэҥгыдэмшэ партиа, 
Ленинын мутшым шукташ шонышо 
партиа, садлан тудо адакат чот лэҥ-
гыдын ончык кайаш тӱҥалэш. 

Тӱньа ӱмбалнысэ помэшык дэн 
капиталист ушэм ваштарэш, паша-
чэ дэнэ крэсаньык, пызырнэн илы-
шэ тӱрлӧ калык ушэмьш ыштэна. 

Мэ мландэ ӱмбалнэ поегыдын шо-
гэна. Шаланаш, сӱмырлаш тӧчышӧ 
Европаштэ нэмнан пашачэ калык 
вуйлатымэ республика вэлэ илышы-
жым тӧрлатэн шога, ончыко волгы-
дын, куанэн онча. Нэмнан знамя 
йыр миллион дэнэ калык ушнат. 
Нэмнан туныктышына колымо чот-
кыдынрак вэлэ нэмнам упга. Ик мут 
дэн, ик уш дэн капитал ваштарэш 
кайэна. Нэмнан ваштарэш нимогай 
вийат шогал ок кэт. 

Каниталым сэҥэна гын, тудо нэм-
нан йӧратымэ Ильичлан эн кугу, 
шэргакан памятник лийэш. 

Илыжэ, таза лийжэ, сэҥыже нэмнан 
партиа! 

Таза лийжэ пашачэ калык! 

Россиасэ Коммунист Партиан Рӱ-
дӧ Ушэмжэ. 

Моско. 22-шо Январь 1924 ий. 

шэмэр влак погынэ 11 ыт, моло калык-
лан у корным ончыктэн шогат. Влади-
мир Ильич вуйлаты*лэ дэнэ, ожнысо 
пызырнэн илышэ Россиа калык кызыт 
индэ шкэнышт илышэм шкэ вуйла-
тылыт. Моло кугыжанысэ пызырнэн 
илышэ шэмэр калык, Вл. Ильичым шкэ-
ныштын вуйлатышылан, учичылышт-
лан шотлат. Чыла тӱньа ӱмбалнысэ 
пойан тЗ'ча сар дэн толын, пашачэ дэнэ 
крэсаньык вуйлатымэ Совэт Республи-
кам пытараш тӧчышт. Тугэ гынат ышт 
сэҥэ. Кызыт ындэ эркын-эркын Совет 
Республикаштэ илыш тӧрлана, кушты-
лэмэш, калык тунэмэш, почылдэш. Мо-
ло кугыжаныш шамычат эркын-эркын 
торгайаш, нэмнамат шкэнышт гайак 
кугыжанышлан шотлаш тӱҥалыт. Вла-
димир Ильич туҥал кодымо паша пэҥ-
гыдын шога, ончык кайа. 

Илышна альэ каньылак огыл. Он-
чылно паша шуко. Нужна улына. Вла-
димир Ильич туныктымо почэш ыштэн 
чылажымат сэҥэна, сай илышыш шуына. 
Талук утла ындэ Вл. Ильич дэч поена 
пашам ыштышна. Вл. Ильич дэч поена 
Совет власть пыта манын тушман ша-
мыч пэш вучышт. Укэ, шонымышт ыш 
шу, ончыкшат ок шу. 

Туныктышына ончыктымо корно дэнэ 
кайэна гын, огына йом. Вл. Ильич укэ 
гынат, пушо чот вэлэ ушнэн ончык 
кайаш тӱҥалына. Вл. Ильич укэ гынат 
тудо нэмнан шумыштына, ушыштына 
уло. 

Вл. Ильич эн чотшылд пашачэ дэн 
крэсаньыклан кэлшэн, ваш-ваш полыш-
калэн илаш. у илышым ышташ тунык-

тыш. Крэсаньык дэн пашачэ поена 
улмышт годым крэеаньыкым помэшык, 
нашачым капиталист еэҥэн шогышт 
Иктыш ушнылдышт дэн ик ой дэн. 
Ышташ тӱҥалмышт дэн вэлэ Октябрьы-
еэ революциаштэ шэмэр калык пойан 
тӱчам еэҥышт. Иктыш ушнымо дэн 
вэлэ крэеаньык помэшыкым поктэн 
колдэн мландыжым нальэ. 

Пашачэ дэнэ крэеаньык ушэм йошкар 
армиаш пэҥыдэмэ. 

Иошкар армиа крэеаньык мландымат, 
пашачэ дэнэ крэеаньык влаетьымат 
аралыш. Пашачэ дэнэ крэеаньык союз 
ончыкшӓт шэмэрлан еэҥымашым конда. 

XI С е з д Советов, Совет правитель-
етвалан тыгэ калаеа: Вл. Ильич укэштэ 
пашачэ дэнэ крэеаньык ушэмым эн чот 
аралаш. Илыш корным пашачэ дэнэ 
крэеаньык ушэм пэҥыдым шогымо 
корно дэнэ колдаш. Ленин туныктымо 
корно гыч ик йол тошкалдышымат 
ӧрдыш кораҥаш огыл. Тидэ пашӓ нэм-
нана эн тӱҥ, эн кугу пашана. 

XI С е з д Советов тидэ иоеӧ жапыштэ 
тэндам — пашачэ, крэеаньык, красноар-
меец, казак шамычым Совет влаетьын 
йошкар Знамя'жэ воктэн чотырак ушнаш 
ӱжэш. Иктыш ушнэн мэ пашанам ончык 
колдэна, Вл. Ильичын мутшым шуктэна. 

Пызырналд илышэ шэмэр калыкым 
эрыкыш лукшо Вл. Ильичын лумжӧ ни-
гунамат ыжнэ мондалд! 

Пашачэ дэн крэеаньык ушэм пэҥгыдэм 
шогыжо. 

Х1-шэ С езд Советовын . 
Призидиумжо. 

Моско, 22 январь 1024 ий. 

Р э в е л ь у ц ю а п а ш а в ш и е л т а ш 
Л е н м н в и к т а р ь и ш ы л а к ы ш т э н 

ш е г ы з а . 
) 

В. И. Ленинын лӱмжӧ нигунамат ок 
мондалт. Лэнин укэ лийэ, пашажэ курумэш 

шэмэр калыкын ушышто, 
шӱмышто ила. 

XI Всероссийский Сезд Советовын Союз Е о ц н а л в с ш е ш х Советских 
Республикышта илышз шэмзр калыклав войзымыжо. 

Владимир Ильич Ленин укэ лийэ. 
Шэмэр калыкын вуйлатышыжэ, пага-
лымэ, йӧратымэ учичилжэ, коло вич ий 
утла корным ончыктэн нантайшэ йыҥ-
жэ курымэшлан шинчажым пэтырыш. 
Кажнэ пашачэ, кажнэ крэеаньык пага-
лымэ, йӧратымэ йыҥна, нэмнан вуйла-
тышына. ындэ нэмнан коклаштэ укэ. 

Тудо кужун, йӧеын туйо кийыш. Тугэ 
гынат шиждэ-годдэ колэн колдыш ма-
нашат лийэш. Чэржым еэҥаш тӱьгалын 
ыльэ, эркын тӧрланэн шогыш. Кызыты-
ракшэ еайынрагак тӧрланэн шуын ыльэ. 
21—шэ январьыштэ, кэчывал лийшнэ, 
кэнэта уэш чэрланаш тӱҥальэ. 5—6 еа-
гат гыч вуй торыкышкыжо вӱр шарлымэ 
дэн, каедэнэ 6 еаг. 50 мин. колэнат 
колдыш. 

Ӱмыржӧ мучко пэш шуко, пэш кугу 
паша ыштышэ эн кугу революционер 
укэ лийэ. Тынар шуко пашам ышты-
шэ йыҥ иеториаштат альэ маркэ лий-
ын огыл. Кумло ий толашэн Владимир 
Ильич коммунист партиам ыштыш. 
Тидэ партиам полшыктэн, кугу еалдак 
начальникла шэмэр калыкым пойан 
ваштарэш наҥайыш, пойан куатым пыта-
рыш, Октябрьский революциа гай кугу 
паша альэ тӱньа умбалнэ лийын огыл. 
Октябрь чыла тӱньа ӱмбалныеэ калык-

лан у корным почо, еай, ласка илышыш 
кузэ шушашым ончыктыш. 

Октябрьысэ революциам ыштымыжэ 
дэн, пойан куатым пытарэн шэмэрым 
эрыкыш лукмыжо дэн, варажат шотды-
мо гушманым еэҥымыж дэн, шэмэр 
калыкым шкэнжым шкэ "вуйлаташ 
туныктымыжо дэн, кугу вуйлатышына 
лӱмжым нигунамат колыдымым ыштыш. 

Чыла тӱрлӧ калыкат — тыгыдэ калы-
кат, шолдыра калыкат—ик гай тӧр улыт. 
Иктат вэе калыклан оза укэ Садлан 
чыла шэмэр калык тӧр лийын, ик йэш-
ла ваш-ваш полышкалэн илымэ илыш 
кӱлэш манын туныктымыжо Вл. Ильи-
чын тӱҥ туныктымыжо. Тидэ туныкты-
мыжо нэмнан Союз Социалистических 
Советских Республикын тӱҥ законыш-
кыжо (конституциа) нэҥызэш пыштал-
дын. 

Союз Соц. Сов. Республикан тӱҥ за-
конжым йӧршэш ыштэн шуктышашдэн 
Ленин колэн колдыш. 2-шо Всесоюзный 
С'езд Ленинын туныктымыжым йӧршэш 
илышыш пурташ тидэ кэчылаштэ по-
гына. Ленинын туныктымо почэш ышты-
мэ Союз Соц. Сов. Республик нимогай 
тушман еэҥэн кэтдымэ улэш." 

Совет власть нэҥыдэмын. Тудын знамя 
йӱмалныжэ чыла Совет Республикасэ 

Владимир Ильич Ленин гай кугу ай-
дэмым альэ маркэ иеториа ужын огыл 
ыльэ. Пэш кугу уш, кӱртньӧ гайэ пэҥ-
гыдэ эркэ, илышыштэ изи пашажымат, 
кугу пашажымат, ужын ыҥлэн налын 
моштымо, илыш могай корно дэнэ кай-
шашым ончык ужын ^югымо, пызырнэн 
илышэ калыкым кузэ г^нат утараш шо-
нымо, ӱмыржӧ мучко революциа вэрч, 
шэмэр калык вэрч нойымым шинчыдэ, 
пашам ыштымэ, кӱлэш годым нимо лӱд-
дэ тушман ӱмбак кайымэ, кугу полко-
водец-ла шэмэрым тушман ӱмбак наҥ-
гайэн еэҥэн моштымо — чыланат тидэ 
Владимир Ильич Лениныштэ ыльэ. 

Ленын, историан корныжым палэн, 
шэмэр калыкым пӧрвӧй тушман ӱмбак 
наҥгайыш. Кумло ий толашэн ыштымэ 
коммунист партиажэ полшымо дэнэ, 
тушманым еэҥэн, эн кугу кугыжаныштэ 
—Россиаштэ—Совэт влаетьым ыштыш 
Эрыкыш лэкшэ шэмэрым шкэнжым 
шкэ вуйлаташ туныктыш. В. И. Лении 
тӱньа ӱмбалнэ. пӧрвӧй у илыш корным 
почо, пӧрвӧй Совет влаетьым ыштыш. 
Кызыт Союз Соц. Советских Республик 
чолга шӱдырла йолгэн шога, моло ку-
гыжаныеэ пызырналд илышэ калыклан 
ончыклык илыш корныжым волгалда-
рэн ончыктэн шога. 

Тыгай кугу ушан, кугу куатан вуйла-
тышэ ыльэ гынат, Ленин^шкэнжым 
кугуэш ужын ыш илэ. Туддак толшо 
кажнэ пашачэ, кажнэ крэеаиьык дэн, 
моло кугыжаныш гыч толшо шэмэр дэ-
нат, йӧратышэ ача ганьэ мутланыш, 
йодышто, туныктыш. Кэ тудым ужын 
мутланэн гын, кэ тудым мутшым ми-
тингыштэ, альэ моло вэрэ колын гын, 
тудо Лениным йӧратымэ ачажэлан шот-

лэн лэктын, тудо нигунамат Лениным 
ок мондо. Ленин колэн гынат, тудо мил-
лион калык шТмышто, ушышто кодын. 

Ленин чыла тӱньа ӱмбалныеэ шэмэр 
вэрч пашам ыштыш, чыла тӱньа умбал-
ныеэ шэмэр вэрч тырышашэ Комму-
нистический Интернационал, чыла кугы-
жаныеэ коммунист партия, чыла тӱньа 
ӱмбалныеэ крэеаньык ушэм—Междуна-
родный Крестьянский Совет—Коммуни-
стический Интернационал Молодежи— 
нинэ чыла Ленинын икшывышт улыт. 
Тэвэ молан Лениным чыла тӱньа ӱм-
балныеэ шэмэр йӧратымэ ачажлан, ту-
ныктышыжлан, кугу вуйлатышыжлан 
Вождь'шылан шотла. Ленин чыла шэмэр 
калыкын ӱшанымыжэ, эҥэртышыжэ 
ыльэ. 

Тыгай кугу ачана, туныктышын, вуй-
латышына укэ лийэ. Ындэ м^ тулыкэш 
кодна. 

Вара мэ ойгырэн, шортын, вуйнам— 
киднам еакэн шогалына мо? Укэ! Ленин 
колэн гынат, тудо нэмнан кажнэ шэмэ-
рын ушыштына, шӱмыштына ила. Ленин 
колэн гынат, Ленин нэмнан кӧрг ышты-
на ила, Ленин. Уло! Ленин нигунамат 
ок коло! 

Чыла коммунист шамыч, чыла шэмэр 
калык Ленин туныктымо почэш пашам 
ыштэн тӱньа мучко шэмэр калык вуй-
латымэ Всемирный Союз Социалисти-
ческих Советских Республикым ыштэн, 
кугу туныктышынан, вуйлатышынан лӱм-
жым нигунамат колыдымым ыштэна. 

Пашачэ, крэеаньык шамыч, чыла тӱр-
лӧ калык шамыч! Чоткыдынрак иктыш 
ушнэн Ленин ончыктымо корно дэнэ кайэн. 
вашкэрак у илышым луктэна! 

Г. Голубкин. 

яв!̂Т ̂  И 
Редактор—Редакционная Коллегия. 

Главлит № 17863. Типография «Красный Восток» Никольская, 10. Тираж 2000. 


