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Тачэ Мосношто ССР Ушэм Вэрхов
но Совэтын пэрвой сэссийжэ почыл- 
тэш. Совэт калынын илышыштыжэ—  
тыдэ пэш нуго историчэснин эначэ- 
ньан событий.

Мэмнан эльт высший органжэ —  
Вэрховно Совэт тӱнчаштэ эн дэмокра- 
тичэсний Конституцо почэш сайльтэ. 
Тудын дэпутатшэ-влак вэрч— комму
нист дэн бэспартийный-влак блокын 
иандидатшэ-влан вэрч шуко нацио- 
нальностьан пӱтынь совэт калык ик 
ой дэнэ йӱклэн. Вэрховно Совэтыш 
сайлымаш Совэт Ушэмьюэ калык- 
влакын татуын илымыштым, Лэнин—  
Сталин партийлвн мучашдымын иша- 
иьниыштым да тудлан прэданнэ ул- 
мыштым пӱтынь тӱнчалан ончыктэн 
пуо. Мэмнан эльиитэ улмо ганьэ калы- 
нын моральнэ да политичэский йэдин- 
стеом тӱнчан ик ужашыштьтат от 
му. Тыгань йэдинство напитализм ул- 
мо годым лийынат ок кэрт.

Мэмнан родинын сэҥымашыжэ лу- 
тырак куго. Но мэмнан ончылно шо- 
гышо задачэ-влак тулэчат куго. Вэр
ховно Совэтын обӓзанностьышкыжо 
Совэт Ушэмын государствэннэ, озан- 
лык да общэствэннэ илышын чыла 
еопросшат пура. Троцкистско-буха-

моло шакшэ тушманжэ-влакым ончы- 
кыжат чаманыдэ кырэн шалатэн шо- 
гэн, Вэрховно Совэт Сталинский Кон
ституцо дэнэ пумо куго праважым 
пайдаланэн тэвэ мом шуктышашан: 
социалистичэский экономикынам чар- 
ныдэ пэҥгьвдзмдаш, культурынам 
нӧлталаш, шэмэр-влакын илыш шо- 
тыштым эрэак сайзмдэн шогаш иа 
родинын обороныжыад уло вий дэнэ 
пэҥгыдэмдэн шогаш. Вэрховно Совэ- 
тын тэвэ тыганьэ шуктьшаш про- 
граммыжэ, шэмэр-влакын тэвэ ты- 
ганьэ трэбованьышт.

Вэрховно Совэтын дэпутатшэ-влак 
калыкын эн чаплэ эргыжэ дэн ӱдыр- 
жӧ-влак улыт. Нунын коклаштэ —  
мэмнан пэрвой дэпутатна, куго вождь- 
на Сталин йолташ да тудын лышыл 
соратникшэ-влак: Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Йэжов да молат. 
Нунын коклаштэ— пашазэ классын, 
крэстьйанствын, интэллигэнцийын эн 
данлэ йэҥышт, ССР Ушэмыштэ илышэ 
чыла национальность дэн народность- 
влакын прэдставитэльышт.

Государствэннэ властьын вэрховно 
органжын дэпутатшэ-влакын калык 
интэрэс дэч моло интэрэсышт укэ да 
лийынжат ок кэрт. «Дэпутат шинчэн 
шогаш тийыш: тудо калыкын слуга- 
жэ, Вэрховно Совзтыш тудын посла- 
нэцшэ да калык тудлан могань линий 
дэнэ наказым пуэн, тудо ту линий 
дэнак шкэнжым наҥгайаш тийыш».

Сталин йолташын ты мутшо-вла- 
кым сайлышэ-влакланат, дэпутат- 
влаклан эрэак шарнэн шогыман.

Вэрховно Совэт дэпутат-влак  ̂ он- 
чылно шогышо задачэ— куго калыкын 
довэрийжым, ишанымыжым оправдат- 
лаш, шукташ. Нуно куго Лэнин дэн 
Сталинын куго образыштым шкэ 
Vшыштышт кучаш да чылаштыжат 
Лэнин дэн Сталинлан подражатлаш 
тийыш улыт.

Лэнин— Сталин партийын окчын- 
тымо почэш тайныдэ кайэн, дэпутат- 
влак тыдым чылажымат шуктат ма- 
нын, мэ ончрлгочак ишанэн шогэна.

Сэссийыш погынышо калыкын из- 
бранникшэ-влаклан —  Вэрховно Со- 
вэт пэпутат-влаклан большэвистский 
салам!

КОЛХОЗЫН 
ОНЧЫЛ ЙЭҤЖЭ

Чыла эд пролэтар«влан, ушныза!

ССР Ушэмын Вэрховно Совэтшэ
«ООР Ушэмик нацийанкугыжаныш лийэш ильэ гын, ик 

риэтпмэ теок па лятяи  да ч  е я& ф л И .  лийяпг и л ьэ ... Н а
тШ ш

Куго Кар^ӓ йалын йорл# 
крастьйанж-э--влак киаытсэ гань рыс- 
калан, улан илыш нэртэн шонэнат 
кэртын огытыл. Ожно нуно лойан- 
в л а к  дач экснлоатацым шуко тӱсышт. 
Удрамаш-влак гын, кум пачаш 
эксллоатироватлалтыч, нымо иравадэ 
илышт.

Тыгань шучко, правадымылЫк, йор- 
лылык дэн кӱчызылыж илышым Куг» 
вролэтар рэволъуцо ӱмырэшлаи пы- 
тарыш. Ыядэ моло крэстьйан-влак 
дэнэ иырльак Куго-Карзӓ крэеть- 
йан-влакат шукэртсэк вучэн илымэ 
улан да рыскалан илышыш толын 
шуыч. Тыдым чылажымат болмпэвик 
партий да тудын мудро, гэниальвэ он- 
жо, йӧрӓтьимэ Сталин йолта-ш пуыч.

Тэвэ «Заветы Ленина» колхозын 
ударницажэ Вагарамалова йолташын 
пашажым да илышыжым налына. Ту- 
до тыгэ ойла: «ожно пичкэмыш, ор- 
лык илышэм нэргэн шоналтэмат, уло 
кумылэм тодылалтэш. Пашам коч мон- 
нарэ ьиптет гынат, еадиктак тииьым 
пашат дэнэ аклышэ укэ ильэ. Тыдын 
олмэш шукыж годым (ВОЛЬЬИС олмэш 
ужьтн игылтыч. Илышэм путырлк 
йӧеӧ ильэ. Саидэнак рвэзыньэк мар- 
лан кайышым. Мартаэмяга миньым 

| вольык еэмьга кырэн ашнытп. 
I Т ы Я Ф ш  т ӱ с э п  ш ы м  к э р г ,  Я в э

Ш ӓыт иялг тт.ЛаЛ г» ътмят.
Т о в ь я  

й я ҥ  л э к

„  ~ т  , Вэщовно онгая уло тушто СОР Ушэмысе чыла шэмэрьвн,Вэрховно Савэт вэлэ луктьгн кэртэш. Тудын дэч поена | ии|*и\-миш р /  обши-
закон лукташ ик органыиат ираважэ укэ. А ожео ио 
рӓдкэпочэш ООР Ушэм Сонт'-влак Сйэзд дэн ЦИК дэч по
ена закон лукташ ДИК Прэзидиум дэн Совнаркомынат гара- 
вашт ильэ. У Конституцо почэш Вэрховно Со-вэт Прэ- 
эидаум закоиым умландарьшаш дӧн укаэым гына, а 
Совнарком закои-влак нэгызэш да нуным шуктышашлан 
пунчалмут дэн распорьажэньым гына луктын кэртэш.

СОР Ушэм Вэрховно Совэтын кок палатъвнат прини- 
матлымӧҥгӧ гына закон пэҥтыдэмдьмыла-н чотлалтшп.

'Закон лукмо ДЭч. поопа Вэрховно Оовэт государст
венна властьын высший органжын моло пашажымат 
шукта. Тудо кок палатын пьирльа эртарым? засэданьэш 
Вэрховно Соиэтын Прэзшдиумжым еайла. Вэрховно Совэт 
тугак государсггвэннэ влаетьын высший исполншэльнэ 
дэн распорьадитэльйэ органым— Совнаркомым ышга, ту- 
дак чыла ты орган-влакым контролироватлэн шога. Вэр
ховно Совэт ССР 
Ушэмын Судшым 
еайла, тудак ОСР 
Ушэм Прокурором 
назиачитла. Тыгэ 
литппыш гоеудар- 
етвэннэ управ- 
лэиъын чыла ор- 
ганжат пӱтъвньэк 
Вэрховно Совэтлан 
подчинъон улыт 
да тудлан отчо- 
тым пуэн шогат.

Вэрховно Со
вет ныл ий ерок- 
лан еайлалтэш.

Вэрхоаио Со
вет кок палатап:
Ушэм Совэт дэл 
Национальное т ь- 
влак Сошт. Кок 
палатэ оистэмъш 
кӱлэшлыкшэ ССР 
Ушэмӹн ш у к о  
национальностьан 
улмыжо дэнэ лим- 
ыи. Тыдым Ста
лин йолташ Со- 
вэт-влакын Чрез- 
в ы ч а й н э  VIII 
Сйэздыштышт пэш 
раш калаеэи пуо:

нунын могань наций гы ч улмыштым ончыде, общий 
ишпэрэсышт шукталтэш. Тьидэ— Ушэм Совет. Но ООР 
Ушэм* нации-влакы н общий ишэрэсышт дач поена на
циональна ойыртышышт дэнэ кылдалтшэ шкэныштын 
поена, спэцифичэский интэрэсышт уло. Тыдэ епэнифи- 
чэскйй интэрэсъим шотлыие лийэш мо? Укэ, ок лий. Ла- 
чак ты  спэцифичэский интэрэеым ончыктэн шогышо по
сла вэрховно орган кӱлэш  мо? Мутат укэ, кӱлэш . Ты- 
тань орган дэч поена, тыгань, СОР Ушэм гань, шуко 

нацийан кугььжанышым виктарэн шогаш огэш лий, ты  

шопышто ишаныдымаш лийын ок кэрг. Тыгань орган- 

лан кокымышо палата— 'ООР Ушэм Национальноеть-влак

ӧйвэт гаотлалташ».
ӦОР Ушэм Верховно Совэтын кажнэ палатьшат веэ-

оощий, тӧр ■да вик 
иэбиратэльнэ нра
ва вэгызэш шо- 
лып йӱклэн еайла 
лтэш. Вэрховно 
Совэтын кок па
латы ж ат ик тӧр 
праван улыт.

ООР Ушэмын 
Вэрховно Ооштшэ 
кок п а л а т  ынат 
пырлЬа эртарымэ 
заеэдань э ш ы ш т  
ССР Ушэмын пра- 
штельствыжым—  
Калык Комшсар- 
влак Совэтьм ыш- 
та.

Вэрховно Со- 
вэтын— эн дэмо- 
кратичэский прэд- 
етавитэльнэ учрэ- 
адэньын тэвэ ты- 
гаиьэ етру ктурЪь 
жо дэн праважэ. 
Тыгань Вэрховно 
Совет СОциалиети- 
чэский дэмокрӓ- 
тий у с лов ийыште 
гына, социшгасти- 
чэелдай етройын 
пӱтынъэк еэҥымэ 
шгьийош г ы и а 
лийын адргын.ССР Ушэмын государствэннэ гэрбшэ,

илаш лэктын кайышым. Адак мыла- 
иьэм йорлылыкым тӱеаш вэрэштэ. 
Тошто илышыштэ нымо порым шым 
уж. (Кизытеэ еай илышэм дэнэ тошто 
илышэм таҥастарэмат партийы-н, пра- 
ВИтэлъствын да йӧратымэ Сталин йол- 
ташын мылам да чыла колхозно крэ- 
етъйанетвэ вэрч ача еэмын тыршымы- 
штааи, улан да культуран илыгаым 
пумыштлан уло кумылэм дэнэ тау- 
ым калаеэм. О

Минь киеыт вольык фэрмаштэ 7 
ий годсэк ушкал-илакым ончэн илэм. 
Ты 7 ий коклаштэ 63 ирэзэ гыч 61 
ирэзыжым ончэн куштэнам. Кок 
прэзыжэ чэрланэн колышт. Пашамлан 
ик ИЙат ирэмий налдэ кодын омыл. 
Кизыт илышэм пэшак еай, ышкэ 
пӧртэм, ушкалэм да шорыкэм, тыгьидэ 
еурт кайык-вусэм-влак улыт.

288 наша кэчым ыштэн нальым. 
Тэнэйэ 20 ЦЭнтньэр шурным налам.

Тыгань йывыртарышэ, улан илы- 
шэмлан жуанэн шкэ ӱмоакэм тытань 
обӓзатэльствым налам: мыланьэм он- 
чаш пумо 12' ©уй ушкалым еанытт 
нрэзылыктэм да- прэзышт-влакым еа- 
йын ончен куштэм».

Колхозышто тыгань нольыкым еа- 
йын ончышо-влак ий гыч ийын шукэ- 
мыт. Тэвэ адак Ильушкина Наетьа—  
колхозын ударницажэ, шорык фэрма- 
штэ пашам ышта. 340 паша кэчыжэ 
уло. Шорык-влакым еайын ончымыж- 
лан правлэньэ тудым шорык дэнэиӧ- 
лэклыш.

Колхозышто 1930 ийыгатэ 14 вуй 
ушкал ильэ, а 1936 ий 1 йанварлан 
90 вуйыш шуьтн. Шорык ЗО вуй 
ильэ, кизыт 114 вуй.

Байрамалова, Ильуяшшна да моло 
вольык оичышо йолташ-влак дэч он- 
чыкэш таза вольык-шлакым вучэна.

И. Стэпанов.

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» КИНО КАР
ТИНА 260 ЭКЗЭМПЛЬАР ДЭНЭ ЛУНМО

«I май» лӱмӓн Лэнинградыеэ ко
пировали® фа-брика 260 экзшпльар 
дэнэ «Ленин в октября» лӱмӓя кино 
каршиым дочӧтлм луктын.



шоШЫМ АҤАЛАН ЙАМДЫЛАЛТМАШЫМ ВИЙЫН ШАРЭН КОЛТАШ
ВЭРХОТУР МТС'ЫН 

СЭҤЫИАШЫЖЭ
Вэрхотур МТС областной сорэвио- 

ваньыштэ участвомтла. Тудо 4-шэ 
ква-рталыщтэ рэмонтвроватлышага пла
ны м 118 процэнтлан. тэмэп. 1 йан- 
аарлан 16 тражтыр олмэш 19 трак- 
тырым рэ монтироватлэп.

МТС’ын оашааэ коллэктившэ, трак- 
торнстшэ да вуйлатышыжэ-влак ты- 
гапь сэҥымашкэ тэвэ кузэ шуыныт: 
нуно бригадэ дэн бригадэ коклаштэ 
социалистичэсжий сорэвновапьым ша- 
[ӧн колгэныт да пашам сайын орга- 
ииаоватлэньп'. Мастэрскойышто па
шам тыгэ шы-ндымэ: кажнэ отрӓд шкэ 
бригадвдржэ вуйлатымэ почэш кодшо 
ийыпгга могаль трактыр дэнэ ыштэн, 
тудымак рэмонтироватла. Тракторист- 
влак ткэныштын машинагатым гак'э 
раэбиратлат, частьшым вагаталтат, 
ногат. Кажшэ тракторист гакэ трак- 
тьиржым сайын тунэм иалмӧҥгӧ, ма- 
шянажыя можо ситыдымым палэн на- 
лэшат, тудым еайын ромоятироват- 
лага тыргаа.

5 кэчэга ик кана мастэрскойэшак 
нроизводствэннэ совэгааиьым эртарат. 
Со в э ща н ь ыгатэ рэмонтиро ватл ы-мага ы н 
/итыдымагаыжым ончыктат да ты еи- 

тыдЫмаш-влакым пытараш пражтичэ- 
ский мэроприйатьэ-влажым палэмдат.

Бригадир €. Банков, А. И. Клояти- 
хин, И. В. Бэлоусов, П. 0. Фомин,
А. Г. Кордьуков, Н. Каргаяолов йол- 
тага-влакын трактырнэ отрӓдыгат 
гакэныштын трактырыгатым рэмояти- 
по-ватлэн пытарэныт. МТС’ын дирэк- 
нийжэ гауко тракторист дэн брига- 
хиржӓ-влакым окса дэнэ, оҥ час дэнэ
ПӦЛЧКЛЭЕ.

МТС ди)»а«.'МЛ4*—Наитлид дип йолтяти

Новгородский МТС’ыштэ (Лэнинград область) шошым аҥалан йамдылалтмаш. Сӱрэтыштэ: ХТЗ трактырым 
сямыктат. Тракторист-влак (шола гыч): А, В. Васильйзв, М. И. Морозова, М. И. Никифорова да бригадир Ф. И. 
Финк. (Сойузфото).

еай условийьвм ыштэя. Ты условий 
чаша лэктышым кугын нӧлталэга. 
Рэ уюнтышто ыштыгаэ бригадир дэн 
тракторист-влаклан МТС пэлэн обгаэ- 
•-(ситийым оборудоватлымэ. Тугатаж бу- 
Фэт дэн ларьок уло.

Нарвой ква-рталытотэ МТС 28 траж- 
тырым рэмонтироватлага тийыш. Трак- 
гыр-влажым пагытьгштЫжэ рэмонти- 
[юватлыгаашлан дирэкпий 20 тӱжэм 
тэҥгаш утла запаснэ часть-влакым 
яалын. Тра ктььр-вла к ым рэмонтиро- 
иатлымага 5 фэвральлан график по
чета пытага тийыта.

Урлыклан луман 
шульым пыштэныт

«Йошкар марий» колхоз шошым 
аҥалан начар йамдылалтэш. Куз- 
иэчым огыт шокшэмдэ. Садлан куз- 
пэчыштэ ыштышэ-влак кузнэчыш 
огыт мийэ. Инвэнтар-влак: орва, 
плуг, тьгрма, вӱдымӧ машина да 
тугак капдра дэп вальок-влак йам- 
дэ огыл. Кырымашат ольан кайа.

Урлыкаш шурпым план почэш 
710 цэнтпьэрым пышташ кӱлэш 
ильэ. 4 йанварлан 288 цэнтньэрым 
вэлэ пыштымэ да тудат лум дэнэ 
йӧрналтшэ шӱльӧ. Кэчэ чэвэр ли
йэш гын, ты шӱльӧ ыраш тӱҥал- 
шашыжэ палэ.

Урлыкаш шӱльым пыштымэ
клат ты м  кэчэ тукылалтдэ 1пип- 
чэн. Нал совэтын пӧрт колвэчыш- 
тыжэ урлыкаш картопка кылмаш 
тӱҥалын. Урлыкашым сортироват- 
лымашат пэш ольан кайа. Трийэр 
дэнэ огыт эрыктэ, шоктэ дэнэ гы- 
на эрыктэн тӧчат.

Кушан ончыктымо ситыдымаш- 
влакым пытарэн. шошым аҥалан 
йаядылалтМэ пашам кӱлэш сэмын 
оргапизоватлыман. Колхоз прэдсэ- 
датэль Николайэвла н тышм мон- 
дыман огыл. Н. ВАСИЙЭВ.

Арти район.

Шошым аҥалан йамдылалтмэ нэргзн 
ВКП(б) Обкомышто совэщаньэ

9 йавгварэш ВКЩб) ӧбкомышто 
совэщаньыштэ районно органша-цэ 
■вуйлатышэ дэн МТС дирэктыр-влакын 
гаогаым аҥалан йамдылалтмэ нэргэн 
докладыгатым колыштмо да тыдын 
мартэ варага кодын толмашым пыта- 
рага ОСР Угаэм СНК дэн ВКП(б) Рӱдӧ 
Комитэтын пунчалмутгаылан кӧрӓ 
конкрэтнэ мороирийатьэ-вла,кым пал- 
лэмдымэ; Трактыр-влаж рэмоптироват- 
лымашым, кырымагаьим да урлыкагаым 
пыгатэн ситарага каж-нэ районлан гра
фикам ыштымэ.

Совэщанъэ пытышаш годым ВКП(б)

Обкомын сэкрэтаржэ Бэрман йолташ 
лэктын ойлэн. Бэрман йолташ совэ- 
гааньын участникгаэ-влаклан гаошым 
аҥалан йамдылалтмагатэ районно ор- 
ганизанэ вуйлатышэ дэн МТС дярэк- 
тыр-влаклан мом ышташ кӱлмӧ нэр
гэн конк-рэтнэ указаньым иуэн. Бэр- 
ман йолташ путыракшым колхоаник- 
влак коклаштэ массово-политичэакий 
пашам шарэн котага кӱлэга манын 
кала-сэн да районно организанэ вуйла- 
тыгаэ-влак дэч социалистичэский со- 
рэвиованьэ дэн стахановский дви- 
жэньым вуйлатэн шогаш трэбытлэн.

Сорзвнованьыш
ӱжыт

Улыл Пардым йалысэ «Мардай 
йал» колхозын колхданижшэ-шшк 
Свэрдлюв ВКП(б) обком II Плэну- 
мын шошым аҥалан йамдылалтмэ 
нэргэн пунчалмутшым каҥашэныт 
да тыгань обӓзатэльствым на- 
льг-ныт:

Обком Пленумыи ончьиктымо сро- 
кыштыжо урлыкашым пыштэн си- 
та1раш да тудын лэкмашыжьш про- 
вэратлаш. Щошым аҥалан кӱлэш 
куралым ончыктымо срожышто рэ- 
монтироватлэи шукташ. Тыдым 
шуктышашлан кӱлэш машина 
часть-влакьпм, шӱйым, кӱртиьым 
йамдылаш. Кажпэ бригадыштэ пай- 
зом лужмашым тӱҥалаш, ломыжьм 
йамдылаш. Шошым аҥалап чыла’ 
имньымат кокла уптггааностьаи 
ышташ, фуражым ойырэн кодаш.
1938 ийыштэ кӱкшӧ шурно лэк- 
тышым налшашлан колхозниж- 
влаклап агротэхҥик правилым ум- 
лащараш. Колхозышто стаханов
ский движэпьым кум-даи шарэн 
колташ.

Тыгэ «Марий йал» колхоз ышкэ 
ӱмбакыжэ тыгань обӓзатэльствым 
налын да «У вий» волхозым со- 
рэвнованьыш ӱжэш-

Ностин.
Манчаж район.

"То мам й̂амдылалтыт
Ут йал совэт кӧргысӧ колхоз- 

влак шошым аҥалан аламан йам- 
дылалтыт. «Йошкар макэ» колхоз 
1 йанварлан 10 плугым рэмонти- 
роватлэв. «Марий» колхоз 6. вӱды- 
мӧ машинам олмыктэн, «Ӱжара» 
колхоз рэмонтироватлымашым тӱ- 
ҥалыиат огыл.

Шурно кырымэ пашат аламап 
кайа. 1938 ий 1 йанварлан «Ма
рий» колхоз 58 процэнтлан шур- 
ным кырэн, «Йошкар макэ» колхоз

71 вроцэнтлан, «Ужара» колхоз 75 
процэнтлан.

Шошым аҥалап йамщылалтмэ па- 
шаштэ Ачит райЗО дэн МТС шагал 
полшат. Тэвэ ик факт. «Марий» 
колхозышто сложно молотилкэ пу- 
дыргыш, ик тылызышкэн ыш рэ- 
монтироватлалт, садыган шинчыш. 
А Афанасйэвскяй МТС нымонарат 
ыш полшо.

Гэнадкйэв дэн Йабэкое.
Ачит /район.

„Марий" 
колхозышто паша 

сай огыл
Пайболдо йалысэ «Марий» кол

хозын прэдсэдатэльжэ Русинов шо- 
шым аҥалан йамдылалтмэ пашам 
лӱмынак кӱрлэш. Шошымлан им- 
ньэ-влӓкьГм сайын пукшэн нӓмдыл- 
маш укэ. Имньэ-влаклаи шогаш 
шокшо вича укэ, йӱштыштӧ кыл- 
мэн шогат.

Чэрлэ имньэ-влак дэнэ кушко 
лийэш тушко коштыт.

Тыдым Арти район организацэ- 
влаклан тӧрлатыман. Колхозннк- 
влакын сигналыштым колышташ 
кӱлэш.

ИЗИБАЙЭВ.

Кок сталинский вичнйашлык- 
влакын езҥыиашышт

Бульшэвнк партийын XV ейэздшэ 
водын тӱҥ шотышто калык озанлыж йол 
ӱмоак шогалтэн шуктымо ильэ. Про- 
мышлэнностьым пӱтыиьэк налмэ го- 
дым еӧй дэч ожео уровэньым э-ртыш. 
Но чойыным, вурс дэн прокатым ыш
тэн лувмаш 1913 ийыеэ дэч 20-30 
нропэнтлан ва-раш коаьш шогыш. Ты 
иараш кодма-ш калык озанлыкыл пӱ- 
еын кушмыжым тормозитлэн, ЭЛЬРЫ 
аралалт кортмашыжым пушкыдомдэя 
шогыш.

Калык озанлыкын чьыа отрасльы- 
штыжат паша кид дэнэ ышталтога 
пльэ. Йал озаншжыштэ гакэт озая- 
лык озалаяыш. 1928 ийлая кроеть- 
йан озанзыкын ульшат 1,7 пропэят- 
шэ вэлэ колхозыга ушымо ильэ. Кол- 
хозыш уганышо ты озанлыж-влакын 
вӱдымышт чыла кростьйан озаялык- 
влакын вӱдымыпгт гыч 1,2 пропэнт 
кэлэ ильэ. Элыштына улыжат 10 
тӱжэм тра-ктыр ильэ. Ты трактыр- 
влакымат вое эл-м-ак гыч гыпа 
кондалтэ.

Тунам Совэт Угаэмын олалагаты- 
жэ миллион нарэ пашадымэ. а йалы- 
штэ крэстьйанствын кум уясашыжэ 
шиьапкий ильэ.

2 . «СОЦИАЛИЗМ  К О Р Н О ».

Партийын XVI конфорониыжэ пэр- 
-вой вичийашлык илаяы-м еайэш чот- 
лыш, а Совэт-влакын V ейэздышт ту- 
дым приниматяыш. Порвой вичийаш- 
лык— элым ииду-стрийаҥдымэ, кол- 
локтивизапылымэ вичяйагалык—жуго 
тӱнчамбал знаадньая улеш.

Троцкист дэв бухаринэи да калы- 
кын моло гаакпгэ тутмаяжэ-влак пэр- 
вой вичийашлык план вагатарош шо- 
гышт. Шажшэ тушмая-влажым кырэн 
гаалатон, партий ОСР Ушэмыеэ па- 
шазэ дэн чыла шэмор-влажым пэрвой 
вичийаш планым томымаш-кэ мобияя- 
зоватльпп.

Пэрвой вичийаш плая срок дэч оя- 
чыч— ныл ийат кум тьшыштэ шук- 
талтэ.

Кокымш-о вичийатлыкын задачыжэ 
тыганьэ ильэ: капиталистичэский 
элэмэят-влакым пӱтыньэк пытарат, 
классовый ойырлэн шогы-маш дон 
экеплоатаным шочыктэн шогышо при- 
чин-влакым пӱтыяьэк пытараш, пӱ- 
тынь калык озанлыкым тэхяячоский 
рэконструкяылымашым юумдан гаарэн 
колтага, у тэхникэ дэн у производ
ств ым оевоитлаш, паша локтыгаым 
нӧлталаш да собостоимостьым волтага,

Сопиалшмын тушманжо-влак ты 
процраммым шу-ктымаш еаштарош ку-

чэдальыч. Мэмяан еоҥымагаиа куто 
да шукырак лиймэ еомын класс ку- 
чодалмашыя пӱеом толмыж норгон 
куго Сталин оичылтонак шижтарэн 
пюгыш. Илышыштэ куго Огалияыя 
ончыктымыж еомынак лийо. Шакгао 
тушман-влак кокымышо вичийагалык 
планым кӱрлашлан ҥымо дэчат йыгыж- 
гыдэ кучодальыч. Но чапло нарком- 
внудэлэп-влак калык полшымо донэ 
фапшстс-кий агэнт-влажын пыжаш- 
ыштым шалатыпгт.

Кожымшо вичя'йаш плая шэмор- 
влакыя куго энтузиазмыпггым, про- 
изводствон активностьыштым нӧл- 
тальэ. План е-рок дэч ончыч шуктал- 
то. ОСР Ушэм экономякэ шотышто 
нозависимьтй, тэхяижо-экояомичосшй 
шотыягго Йовропытто он ончыл ку- 
гыжаяыгаыш еавырньгш.

Кок сталиясжий вичийашлыж-влак 
ООР Угаэмын тӱсыжьгм йӧртыя ваш- 
талтыпгт. Калык озанлыжын чыла от- 
расльыттыжат сопиалястичэский еи- 
етомэ пӱтыньок еэҥыш.

Мэталлургийын продукпыжо 1927 
ийысэ дэч 5 каяа артон кушко. Чой- 
ыи, вурые да прокат--влажым гакэная 
заводна-влак ыштои лужтыт. Элыш- 
тына куатеэ элэктрификаний дэн хи- 
мичэекий промытлонность ыттьгмэ.

Мэм-нан еониалистичэский йал озан- 
лыкна— тӱнчамбалнэ он шолдра да эн 
мэхаяизированяэ. Колхоз строй йӧр- 
шын еэҥыш.

Колхоз дэн совхоз паеылаттэ па- 
шал гюл милшон трактырчелак ыш-

тат. Колхоз дон еовхоз-влажын шур- 
ныштым 120 тӱжэм комбайя-влак по- 
гат. Колхоз дэн еовхоз-влажым 120 
тӱжэм грузовой автомагаина-влак об- 
елуживатлат.

Товарооборот пӱтыяьэк еопиалясти- | 
чэе-кий кушжаяыт, коопэрапий да 
колхоз-ялаж ювдыштэ.

Момнан элыштына экеплоатапым, 
пашадымылыкым йӧргаын пытарымэ. 
Кок сталинский вичийашлык-влакыш- 
тэ ОСР У шэмы-сэ пагаазэ кла-се дэн пӱ- 
тынь еовэт калыкын маториально дон 
культурно илыш кӱштытышт шужо 
кушко.

1924— 25 ийыягтэ ОСР Ушэмыеэ 
пашазэ дэн елужытп-влакын пашадар 
фондышт 3 миллиардат 800 миллион 
тэҥгэ ильэ гыя, 1936 ийьгпгтэ 71 
миллиардат 600 миллион тэҥгэтажэ 
шуо. А ты жапыштаж ка пита л и ети- 
чэекий эллаштэ пашадар изэмэ.

ООР Угаомыеэ г-раждан-влак ео- 
пиальнэ етраховаяьэ фондшо "ку-м ка
па кушко.

Шужо у школ', тэхникум, клуб, ка- 
нымэ порт, санаторий, илаш пӧрт да 
моло-влакымат ыштымэ.

Партий дон социаляетичэсжий ку- 
гыжаныш ава дэн ишывэ ворч пош 
чот тыршат. 1937 ийыя тӱҥалты- 
гаыжлан йаельылагптэ 627 тӱжэмат 
817 койжо. 1937 ийыигта шуко ик- 1 
шыван ава-влаклая 1 миллиард тэҥгэ 
утла оюеам аумо.

Произввдотво орудий юа ерэдетаы-

лаи общэетвэннэ, социалистичэсиоия 
еобетвоняостьым ыпгтымаш— еоциали- 
етичоекий етройын тӱҥжӧ улэш.

Кростьйаяетвыя толалтын. кӱчэн 
ялымэ илыпгыжэ пытыш. Миллион 

|дэяе кроетьйан-вяаж колхозыш уш- 
нэныт да улан, культурно илыпшм 
ыштат. Стахановский движэиьэ кум- 
дан шарлон да пэҥгыдэмыи толэш.

Мэшан еоциалистичоский роди- 
нынан олажэ дэн колхоз йаллаштыжэ 
жапиталиетичоский эломонт-влакым 
вуры-могалан пытарымо.

ОСР Угаомыштэ пашазэ класс ыидэ 
пролэтариат огыл. Тудо у пашаеэ 
класс улош. Крэстьйанстват ожсо 
кроетьаиствэ огыл, а йӧршэш у, кол
хозно кростьйанствыга еаяырнэн. Ты- 
ганьым нсторий альэ гаи-нчэн огыл. 
Иятэллигэнпийат йӧршэт у, трудо
вой интэллигонпий улэга. Тудо паша-
зэ класс донэ да крэстьйанствэ допэ 
пырльа у нлышым ышта.

Момяан род-инынан кажпо граждая- 
жо кок сталинский вичийашлык-вла- 
кын итогшым шинча ора ужыя, ши- 
жын шога. Чыла ты куго еэҥымаш- 
вяакыга коммудаистичосжий партий да 
куго Сталия кондыгат. Садланак вэт 
Совэт Ушэмыео граждая-влак 1937 
ий 12 дэкайрэш ком'муиист дэн бэе- 
партийный-влашн сталинской бло- 
кыпгтын кандидатшэ вэрч. коммуни- 
стичэский партам ворч, куго, гени
ально Сталш вэоч ик ой дэяэ йӱк- 
лышт да шконыштыи йошиствоштым 
о-нчШтон пуыч.



Ситыдымашым 
кизытак 
пытараш

«Интэрнацйонал* колхоз тэнэйэ 
Кожла пашам Рэвда лэспромхозыш- 
то ышта. Кожлаштэ пашам ышты- 
шэ колхозиик-влак культурно
плат. Кажнэ кок йэҥлан малаш | маннвлакым ыштымэ. Тьщьгн дэнэ
поена койко; матрац, одэал, мын- 1 пырльак кожла промышлэнность-
дэр уло. Баракын кӧргыжым еайын ' ьгагтат сеҥымалгна куго- Партий
чэвэрландарымэ: плакат дэн ло- ^ авита«етвэ кожла про- 
0 ' 1 „  мышлэнность вэрч, кожла руышо-
-3) и г-впкы н пыжыктымэ. Иодыш- м ж и н  „,ш ш  йӱлаштым саЙэмаы-
влак, гармонь, томбра, биллиард. шаш вэрч кугьгн тыршэн шогат.
уло. Чӱчкыдынак кино лийэш. Га- 1 Мэмнан кожла гаромыптнностьна
зэтым кӱрылтдэ кондэн шогат.! мэханизироватлммэ. Но тыдын дэ-
Иродуктым баракышкак коядат. нэ пыРльа,к кожлатптэ имньэ вийат

Кожла руышо-влакын паша 
условийыштым еайэмдаш

Кок оталинсжий вичийашлъггс- 
влак мэмнан элҥан тӱеыжым йӧр- 
шын вашталтыипт. Большэвист- 
окий партий да куго Сталин вуй- 
латымэ почэш калык озанлыкын 
чыла отрасльыштыжат куго еэҥы

Жватам кошташ поена вэрым ыш
тымэ.

Имньэ-влаклан врэмэпнэ вичам!

куго рольым модэш.
Кожла пашам партий дэн пра- 

витэлмтвэ трэбытлымэ еэмыц ыш
таш мэмнап чыла условийат уло. 

ышталтын. Но тугэ гыпат, лэе-1 н0 ТуГЭ ГЫ1Нах кож<| а промышлэн- 
промхоз вуйлатышэ-влак имньэ ностьышто. йужо лэегаромхоз, йужо 
нийын огыт аклэ. Имньылап „ у к - ! трэст"влак ваРаш ™Миыт. Ты ва-

.профсойузно 
шоналтэ

вуйлатышэ манъш ойла. Тэвэ ты- 
птэчынак озадымыльгк, дисциплина 
ушльгк лэктэш.

Лэс-гаромхозышто имньэ вийым 
огыт аклэ. Тачсэ кэчэ мартат вэ- 
тэринарный фэльдшэр ичньэ-ыа- 
кым ончэн огыл. Кизыт базыштэ 
да участкыштэ имньэ-влаадан ка- 
рантиным увэртарымэ. Но тугэ гы
нат, чэран имньэ-вдакым таза 
имньэ-влак ДЭҤЭ пьгрльа шогыктат. 
Имньылан пужшаш лӱмын шӱйшӧ 
шудым пуат да имиьэ-влакым та- 
ганлатп кӱзҥэч у-ке- Кожла руышо- 
влакынат иимьэ вийым аклыды- 
мышт уло. «У вий» колхозьрн кюж- 
ла руышышт-влак шуко годьгм па
шам ыштэн толшо имньэ-влакым 
кичкатат, вэк укэлан кудалъшг- 
тыт. Ты пашам бригадир Прохоров 
огэш тӧрлатэ.

1936-37 ийыштэ руымо пырньа- 
влак кизытат лум йымалнэ кийат. 
Ту пырньа-влашм тэнэйэ ижэ тӧр- 
вьгктат. Тэнэйэ руьимо пырньа- 
влакым огыт шупшьгктыкто, лум

раш кодмаш вуйлатышэ-влакып 
шаш шӱйшӧ шудым пуат, а шӱльым' начар вуйлатымышт дэнэ лийэш.
еитышаш нарэ огыт пу. Ш укы ж о; мутлан, Польэвской лэспром- 

л - I хозъгшто болыпэвикла вуйлатымаш
о, нормым путыньэк тэ- 1 укэ. Вуйлатьгмаш начар улмыла- 

мышэ укэ. Кожла руышо-влак кок- нак нымоганьэ порӓдкэ укэ, оза-
лаштэ стахановский движэньым! ЛЫ1МЬШЖ ша,Рл'э,л- Чынжымал ка- йымалан пызызрыктат

I лаеымэ годызм кӧ вуилатышэ ул- • Кожла пуьгшо--вдакын 
шарымэ нэргэн нарторганизацэ дэн | мым палаш огэш лий. Лэепром-' руьгшовлакын

организацэ огытат! хозын кокымшо участкыштыжэ 
| нымоганьэ рӓт укэ. Участкын на- 

^  4 ' чальникшэ Симаги-п шукыж годым
шкэ пашажым маетэр Рӓбинин ӱм- 
бакэ опта. А Рабининжэ Оимагин

«Ленин в Октябре» лӱман фильмын ин кончымашыжэ. В. И. Лэни- 
нын рольжым ССР Ушэмын калык артистшэ Б. В. Щукин модэш.

(Сой узфото).

ПЭШ САЙ КАРТИНА

М. СЭНЬКИН.
Рэвда лэепромхоз.

Вольыклаи пӱтынь ушэм пэрэписььм Сухолож районышто эртарымаш. 
Сӱрэтыштэ: Литвинов лӱмэш нолхоэ МТФ’штэ вольыклан пэрэписьым эр- 
~тарат, кажнэ ушкалын нэлгытшым виеат да еэркалат.

(Сойузфото).

илыш-
йӱлаштым еайэмдышаш вэрч иктат 
тьгршышэ укэ. Пачэрым муаш пэш 
йӧеӧ. Кожла руышо-влакын па- 
чэрыштэ илымътштлан океам огыт 
тӱлӧ. Пашадарым пагытыштыжэ 
огьтт пу. Кэчэш улыжат 1-2 
тэҥгэм ананс дэнэ пуат. Кочыш 
дэн чийэм шотышто паша путьграк 
алама. Участкышкэ шэргакан кин- 
дым гына кондат, картогака укэ. 
Баракыштэ нымогальэ пӧрадкэ укэ. 
Кажнэ канымэ кэчын йӱыт, крэ- 
далыт.

Ко-жла руышо-влак коклаштэ по- 
гынымаш дэн тунэммашым эрта- 
рымаш учсэ. Ты шотышто брига- 
дир-вла-кат огьгт ыштэ Кожла 
руышо-влак коклангпэ социалисти
ческий ео-рэвноваиььгм кумдан ша- 
рэн колтышаш вэрч иктат шонал- 
тыюэ укэ.

Пашазэ-влаклан еай условийым 
ыштымашым вуйлатышэ-влаж ру
до вэрыш шындаш тийынг улыт. 
Пашазэ-влакын тыгаиьэ алама 
уеловийыштэ илымытптым умбакы- 
жэ тӱеаиг огэга лий. Ты пашам 
тӧрлатышаш вэрч партийно дэн 
профеойуэно органивацэ кӱлэш 
мэрым ышташ тийьгш улыт.

Кожла руышо —  
КАМАЯЭВ АФАНАСИЙ.

Польэвокой лэегаромхоз.

Шижым Финлӓндий гыч пойэзд 
толэш. Паровоз будкан тӧрзажэ 
воктэн пальтом чийышэ йэҥ. Ты 
йэҥын тӱеыжӧ ончышылан огэш 
кой. Тудо изышлан тӧрза дэч ко- 
раҥэш, экран гыч йӧратымэ, род
ной Владимир Ильич онча. В. И. 
Лэнин Пэтроградыш толэш. Сталин 
йолташ дэнэ ваш лийэш. Нуно Пэ- 
троград олан тӱрыштыжӧ ныл ча- 
еышкэн кутырнат.

Тэвэ Рӱдӧ Комитэтын историчэ- 
екий заеэданьыжэ. Тушто Лэнчн 
дэнэ пырльа тудып лышыл еорат- 
никшэ-влак: Сталин, Дзэржинский, 
Свэрдлов, Ури-цкий воорултонно 
восстаньэ да рэвольуцо ваштарэш 
шогышо Троцкийым, Зиновьйэвым, 
Камэньэвьш Владимир Ильич Лэ- 
нин разоблачатла.

Пэтроград- фабрик дэи завод- 
влакын йэҥышт-влак болыпэвик- 
влак партий, Владимир Ильич Лэ-

нинын ӱжмыжӧ почэш влаетьым 
кидыш налаш маееым йамдылат.

Восстаньэ тӱҥалын. Тэлэфон дэн 
тэлэграф большэвик-влак кидыш- 
тэ. Смольный институт рэвольу- 
цын штабышкыжэ еавырна. Паша- 
зэ, еалдат да матрос-влак врэмэн- 
нэ правитэльствып пытартыш 
эҥэртышыжым— Зимний дворэцым 
еэҥэн иалыт.

«Ленин в октябре» пэш еай кар
тина. Ончэн шинчымэт годым ту- 
дын кажнэ момэнтшэ кумылым 
тарвата. Ирэдатэль-влак —  Камэ- 
ньэвын, Зиновьйэвын нрэдатлы- 
мышт годым уло шидэт лэктэш. 
Ты фильмым мый пэш куанэп ик 
момэнтшымат уждэ кодшаш ылснэ 
лий манын ончышым да чылаланат 
ончаш пэш тэмлэм.

Эҥэр-Мучаш НСШ’штэ ту
ны к тышо А. П. МАТВЭЙЭВ.

Шошым аҥалан еайын йамдылалтыг
ССР Ушэм Вэрховно Совэтын дэ- 1 Урлыкашым пӱтыиьэк еортиро- 

путатшэ А. П. Сторожэва йолташ ватлэн пыштымэ. Плуг, тырма, 
вуйлатымэ «Красная звезда» кол- ■ вӱдымӧ машина да сбруй чыла йам- 
хоз (Коми-Пэрмӓк округ, Иусьва дэ. Кизыт орва-влакым олмыктат 
район) шошым аҥалан вийын йам- да етанцэ гыч минэральа» удо- 
дылалтэш. | брэньым шупшыктат.

к о л х о з ы н  б р и г а д и р ж ы м  н а р к о м ы м
ОЛМЭШТЫШЫЛАН ШОГАЛТЫМЭ

Узбэк ООР’ьш ЦИК’шэ энатш хлон- 
коробьм, Намамгаиский райоиыс-о 
«Иджтадмойат» колхоӧьвд бригадиржы-м, 
ордешшосэцьгм Ибрагим Рахматов йол-

ташьвм Уабэгинстан млаидэ паята ка- 
лык Кӧмиесарыц олмштышыжла-н 
пэнтьэдемдэ-н.

ИСЛАН КОЛХОЗ-ВЛАК НЭРГЭН
Иша-н правҥгельствьш помэщик дэн 

-монасччырь-влак дэч коифиско-ватлэн 
«алмэ млаадыжш йатыр ужашыжым 
йорло юрэ-стьйан дэн йатрак-влажлан 
ужатплэн пуэдымэ. Ожсо кабаль-нэ уе- 

ломм дэнэ млащы-м иемэши-к--влак 
дэч налын вӱдышӧ тыгыдэ арэнда- 
'тыр-влакланат ки-зыт мланяым пуио. 
Калыкын тушманжэ-нлакыи млавды- 
пттым юонфисков-атлымэ нэргэн дэ- 
юрэт почэш юрэстьйан дэ-н батрак-влак 
шка кӧиымышт дэнэ тыдэ мланаым 
юоллзктивиэ курал вӱдаш тӱҥалыиыт.

Коллэктивизаным вийытак пурташ 
дэиэ коллэктивыш ушнымо вэрлаштэ 
иепан коммуни-стичэс-кий партий ну- 
ныла-н тӱрлыиат полшэн шога. «Кол- 
лэктвв— тыдэ пырльа наша ыяптъгмэ 
иэгьшш шэмэр-влакы-н обйэдиньень- 
ышт улэш,— манэш млашэ паша ми
нистр Виеэнтэ Урибэ.— Коллективиза
ции шуко формыжо уло, но мэ тытэ 
ойлэна: юрэстьйа-ниилан кэлшышэ 
простой оргаиизапио-нио формым пур- 
таш юӱлэш, еандэнэ мэм-нан элыштэ 
коопораиым кувдан шарэн колташ 
тэмлэна». ^

Коллэктившапым вийытак пуртатп 
тӧчышӧ крэстьйанствьш чыла туш- 
маажз-маг. ваштарэш коммунисти

ческий партий вийыи юучэдалэш. Ис- 
паи калыкьш эи оеал тушманжэ-влак, 
иеиаи фашист дэн интэрвэ-нт-влаюыи 
агэнтурышт йатыр жаиышкэн куго 
корнысо разбойньык-влак еэмын 
йалыштэ о-еал пашам ьгштыльыч. «Со- 
ниализанэ» амал дэнэ нуио крэстьйан- 
влакын продовольствыштым шуишыи 
налыныт, вольыкыштым конфисюоват- 
лэныт, «коллэктивизапым» вооружен
ие вий дэнэ ы-штэныт. Еи-зыт ындэ тыдэ 
укэ. Правитэльетвын распорӓжэний- 
жым пужэи. чонан да чондымо иму- 
шэетвэ-влакым пырльаштарымаш дэй- 
етвитэльнэ огыллан V вэртаралтэш. 
Айыпаи-влак пра-восузийьш пэшгьвдэ 
кидшэ дэиэ чоткьмьш ка-ратлалтыт.

Ожйо помэшик, пэрков-ииж, ростов- 
щик-влак ваштарэш активнын кучэ- 
далшэ оичыл крэетьйан дэн батрак- 
вдак кизыт йатыр еэҥыма-гокэ гауы- 
иыт. Бильарровлэдо йалыеэ (Альба- 
еэтэ провииний) коллэкти-в рэепубли- 
кын тушманжэ-влакыя мландыштым 
коифисковатлымэ нэргэн дакрэт дэч 
вара оргаиизоватлалтын. Ожно ты 
йалын крэстьйаижэ-вла* путырак 
йндыралт иленыт. 1934 ийыпггэ по- 
мещню-влак вапггарэш восстатлышэ 
ты йалыеэ юрэстьйлн-вдакым рэак-

наоиэр-влаж пэш чоткыдын тэмдалы- 
ныт. Нунын кокл-а гыч йатыржы-м 
ЗО— 40 ийлан катыргыш колтэныт. 
Фаишстский мӓтэж жаиыште ты 
йалы-н крестьйаеже-влак, фашиет-влак 
могырышто 300 йэҥан иолиӧэ отрӓд 
ильэ гы-нат, фашиот-влаюым -вашкэ 
гына кырэн шалатышт. Кизыт пӱ- 
тынь мландэ коллэвтивын члэнжэ- 
влаклан пуалтын. Правитэльствын 
иолшымыжо дэнэ тудо озаалык шо- 
тышто пэҥгыпэмын. Шурно вӱдымӧ 
площадьшэ 25 пропэнтлан кугэмдал- 
тын. Виноградарство дан вольык аш- 
нымагалан кугын тыршалтэга. Кол- 
лэктив фронтлан кугьш полппэн шога.

Вильйануэва дэ Кордова йалыштэ 
йал старшина ком-муииет Хульйан 
Кабальйэро— тошто крэетьйан вожак. 
Тудо фроитым еайыи обелуживатлаш 
озаилыкын еайы-н организонатла. Йал 
фроит дэч мӱидырнӧ огыл гынат, па
ша нормальна кайэн шега. Шуриым, 
маслиным Иогымашым да моло пагаа- 
влакымат еайыи ыштэн пытарыме. 
Коллэктив фрӧнтым енабжатлаш шуко 
шылым колта.

Камара дэ Эстеруэлосышто (У Ка- 
етилий) пэрвой коллектявыш батрак- 
влак гына пурышт. Прадаитэльствэ
10 тӱжэм пэзэт оюеам вучымеш пуэн, 
удобрэньым, урлыюашым колтэн. Шур- 
нам оогэа еамэ дэч вара коллшстив

шыдаҥым, шӱльым, шылым да тулэч 
моло иродовольствэн-не продуктымат 
правитэльетвылан шуко пуо.

Коллеютивын члэнжэ-влак пашам 
тыриюн ыштат. Помэншк-влак годым 
вэк обрабатыватлыдымэ млаидым ку- 
ралыт. Инфантэс коллэктивыштэ 
(Сиудад Либре ирӧв-инпий) юрэетьйан- 
влак шкэ вийы-шт дэнэ 150 гектар 
мландым ороситленыт (канава денэ 
вӱдым юолтэныт) да шӧшымлан эшо 
350 гектарым йамдылат.

Добровольно, илэн кэртшашлык 
коллэктив-влаоан нолшэн, поддэр- 
живатлэн шогымо дэнэ пырльак Ис
пании коммуииетичэский партий юрэ- 
етьйан-влакым простой кооиэративне 
о-бйэдиньэньыш кум-даи организоват- 
лымаш тэнеЙеэ этапыштэ эи важнэ 
задаче улеш маныи ончыкта. Кизыт 
правитэльетвыи декрэтшым публико- 
ватлыме. Ты дэкрэт почэш йал озан- 
лык продуютым ужалышэ да пэрера- 
ботатлышэ коопэратив-влак кумдан 
шарлат. Тыдэ гауко пэрэкупш-ик-епэ- 
кульант-влакым пэҥгыдын пэра. Ты- 
ге йал озанлык коӧпэратив-влак кӱк- 
шӧ шурно лектыш вэрч, да у ееиан 
йалыи ильпп нютшым еайэм-дьшаш 
вэрч кучедалАШ юрестьйан-влакым ор- 
гаиизоватлымаште эн кӱлеш 1<ш дей- 
ын шога.

Рэспубляжан валыштэ мла-адылан

иомэщик еобетвэшостьым, кабальиэ 
арендым пытарыжэ, крестьйанетвылан 
нэлым кондышо чыла иовкннӧотьымат 
пытарымэ. Рэсиубликан Ис-панийын 
олаеэ дэн йаллаее шэмэржэ-влак кум- 
да политичэекий пра-ва-м налыныт. 
Испанййысэ дэмократичэский рэвольу- 
цын тьэды-м ееҥэн налмашыжэ-влак 
ончык кайымаштэ куго огакыл улеш. 
Туге гынат, кугын атыланышэ про- 
МЫШлэнность дэн пӱтынь йал озаи- 
лыкым коллэктивиэироватльвмаш не- 
гыээш производитэльнэ вийын нӧлталт 
мыжьш, кӱчызылык дэн пагаадымы- 
лыкым пӱтыньэк пытарымашым, чы- 
ла гаэмер-влаклаи улая илышым, ка- 
лык культурын ПЭЛэдмашыжым— ты- 
дым чылажымат еоииализм гына пуэн 
кэртэш. Кизытее жаиыштэ фашист
ский разбойничий кугыжаныт-влак 
ваштарэга кучэдалгаэ иепаи калыклаи 
альэ пэш куго йӧеылыкым еэҥэн лек- 
ташыжэ вэрэштега. Шкэ тугаманже- 
здакым еэҥыгааш верч, дэмократичэ- 
еюий рэвольупын еэҥымашыжэ вэрч 
иепан калык куго йӧеылыкым да 
жертвым нумалэш. -л

А. ВОЛКОВ. 
(«Московская колхозная газета» 
гыч).

«СОЦИАЛИЗМ КОРНО)



Рэспублииа» Исланмйыштэ. Сӱрэтыштэ: фронтышто ранитлалтшэбой* 
эц-влаи, госпитальыштэ порэммэ жапыштак, пашазэ институтышто тунэ- 
мыт (Валэнсий). (Сойузфото).

Испаний фронтлаштэ
(ТАСС’ын увэртарымыжэ почэш).

ЭРВЗЛ (АРАГОН) ФРОНТ

8 йааварыштэ Тэруэль лышнэ 
яэш чот крэдалмаш кайэн шогэн. Фа- 
шист-влак танк дэн авиацэ полншмо 
дэнэ рэопуйликанэц-влакын позицыш- 
тым ала муяа-р кана атаковатлэныт. 
Рэопубликанэц-влак нуяын чыла ата- 
кыштымат чакта.рэныт, шкэ тэррито- 
рийыштым ик ошкьиымат пуэн огыт 
ул. Конкуда йал кудлаштэ рэопубли- 
канэц-влак кок танкым налыныт. ^

Тэруэль дэчын йуго-запад мош- 
рышто Муэла дэ Тэруэль йал райо- 
нышто рэопублякаяэц-влак внициати- 
ӧым шкэ квдышкышт нальиныт. Нуяо 
атакым ыштэн ала муяа.р кӱюшака 
вэрым налыныт. Сан-Бласыш насту- 
патлымышт годым, рэспубликанэц- 
влак, 25 йэҥым плэныш налыяыт. 
Иӓтэжник-влакын 230 йэҥая отрӓ- 
дышт рэспуоликанэц-влак могырыш 
©ончэн лэктыныт. Конкуда дэч кэчы- 
вал вэл могырышкыла рэопубликанэя- 
шак корным авырэн шогат, мӓтэж- 
ник-влаклан полышым кондаш эркым 
огыт пу.

Тэруэль йымалнэ 28 кэчышкэн ты 
крэдалмэ годым иӓтэжник-влак пэшак 
шуко Дэҥыштым йомдарэныт.

У образэцан банковый 
бильэт-влак

ССР У ш м ы й Госуйарствэниэ 
Банкшэ ты кэчылаштэ 1937 ий- 
ысэ у оӧразэцая банковый бильэт- 
влейсым лукташ. Ты банковый би- 
льет-влаж 1, 3, 5 да 10 чэрвонцан 
лийыт-

Кажнэ купйурыжо мэльинь мо- 
гырэш пэчатлымьш тӱрлӧ тӱсае! бильэт-влак, ожно лукмо 
чийажэ дэнэ да кугытшо дэнэ вэ- влак дэнэ таҥастарымэ 
сыжэ дач ойырлэп шога. Чыла 
бильэтыигтат мэлынь могырышто 
пурла ©эл пэл могьгрэшыжэ В. И.
Лэшгньгн портрэтшэ да шола вэл 
нэл могьгрэшыжэ ССР Ушэмын го- 
оударствэняэ гэрбшэ шындалтын.

Бильэтын вэс могыржо тугак 
тӱрло тӱсан чийа дэнэ пэчэтлымэ.

п п п  о  □ □

Ту могырышто ОСР Ушэм Консти- 
туцын 13 статьйажлан кӧра ССР 
Ушэм составыш пурышо 11 ушэм 
рэопубдак-влакын йылмышт дэнэ
биЛЬЭТЫН МОШ ШОГЫМЫЖЫМ ОЙЧЫК-
тэн сэралтьж.

Кучылташлан лукмо байковый
бильэт- 
годым,

сайьга художэствэнпэ оформитлымэ 
улыт.

Кучылташлан уэш лукмо банко
вый бильэт-влак кизыт обращэнь- 
ыштэ улшо чыла ожоо лукмо бан
ковый дэн кэзначэйдаий бильэт- 
влак дэнэ ик тӧрэшак коштшашан 
улыт. (ТАСС).

□  □  □  □  □

Воздушный экспэдиций
9 йаяварыштэ Тэруэль участкыш- 

тэ нымогань вашталтмашат лийыя 
огыл.

Тэруэльыштэ иӓтэжник-влакын пы- 
тартыш очагыштымат пытарымэ. 
7 йанварыштэ иӓтэжник-влакыя Тэ- 
руэльысэ гарнизонышт одаватлалтын. 
Чылажэ 2.500 йэҥ нарэ сдаватлал- 

!тын. Нунын каклаштэ: мӓтэж-нш- 
влак войскам комавдоватлышэ Рэй 
д’Артур, полковник-влак Варба, Га- 
ска, фашистский адмиралын эргыжэ 
Магаз, тэруэльский йэпискоя Фонсэ- 
ка, Тэруэль провияцийын граждан
ский губэрнатыржэ Суарэс— команднэ 
состав чылажэ 40 вэҥ.

Гэнэрал Рохо армийлан лукмо ври- 
казьгштыжэ правитэльствэ лӱм дэнэ 
тэруэльокий участкысэ войока-вла- 
кым опэрацийым сайын эртарьгмышт 
дэнэ саламлэн. Приказыштэ рэопубли- 
кан часть-влакын сай дяспвплвнышт 
да плэняый-влак дэкэ гумаянэ ончы- 
мышт палэмзалтын. Сдатлалтшэ тэ- 
руэльский йэпискоя рэопубликан ко
ма ндо.ваньэ лӱмэш тауым каласэн. 
«Мыйьтм,— маяыя тудо,— Тэруэльысэ 
сэмянарий гыч Рубиэлос дэ Мора вок- 
залыш шумэш кайымэм годым сайын 
тыршэн оячышт».

Ладовитый окэаяыштэ, Новосибир
ский отро-влак дэч йӱд йымал могы- 
рыштырак «Садко», «Садов» да «Ма
лыгин» лэдокол-влак кругообразно иа- 
правлэвьэ дэнэ ийыя копгтыт. Нуно 
1937 ий 23 дэкаӧрэш Польарнэ бас- 
сэйяяын ий пэлэнжэ кылмэн пижы- 
ныт. Ийын коштмаштышт ты судяо- 
влак тӱжэм киломэтр «арэ комам 
казыр-кудыр корно дэнэ кайэныт.

Ияыд коштмаш научно интэрэсан 
улэш. 'Гугэ гыяат, научно паша-вла- 
кым ышташ да кылмэн пижшэ ко- 
рабльым эскэраш пӱтынь командак 
отэш трэбытлалт. Сандэнэ Сэвмор-

путььш Главнэ Увравлэньыжэ ийын 
коштшо корабль-влак гыч утларак 
ужаш йэҥжым налага рэшитлэн.

Ты пэльлан воздушный экспэдяяий 
йамдылалтэш. Экспэдипяйыштэ ныл 
моторан кум самольот да •ик полыш- 
калышэ са.мольот участвоватлаш тӱ- 
ҥалэш. Льотный отрӓдыя команаир- 
жылая Совэт Ушэмын Гэройжо Моло
ков йолтагаым назнаяитлымэ.

Сэвэрыш чоҥэштышагалан само- 
льот-влакым йамдылэн шуктымага 10 
фэвральлан пытыгаашан.

(ТАСС).

Китайыштэ крэдалмаш
СЭВЭРНЭ КИТАЙЫШТЭ

*8 йанварыштэ Линьчжаяьа райо- 
нышто (Хэбэй дэн Хэнань провинций 
гранииыштэ) крэдалмэ годым 100 
нарэ йапон салдатым пуштмо. 2 пу- 
льэмотым, 10 виятовкым, 15 имньым 
шупшын налмэ.

Шаньси проввнцийыя сэвэрнэужа- 
шыштыжэ сарйозно крэдалмашак шар- 
лэн шога. Китайысэ 8-гаэ наяяональ- 
нэ-рэвольупнонно армийын коман- 
зуйугаяйжэ Чжу Дэ тыгэ увэртарэя: 
Шаньси провинпийын сэвэрнэ ужа- 
тытатыжэ крэзалтпэ йапон часть-влак- 
лан гаижгаагалык ударымак пуал- 
тэга. 7 йанварыгатэ Йуаяыпин дэч 
кас вэл могырыгатырак настуяатлы- 
птэ йапоя часть-влакым сэҥымэ. На- 
стуялэньыяттэ 2 тӱжэм йапон салдат 
участвоватлэн. Нунын 10 танкыгат, 
10 орудяйан горно артиллэрвйышт 
лийын. 8-гаэ а-рмийыя полкгао Вая 
комаязврьтн команзояатльтмыжэ ’ дэнэ 
йапоняп-влакым сэҥэя. Йапояэц-влак 
пэгп гауко иэҥыгатым йомдарэн чакэ- 
ныт.

8 йаяварэш Шаньдун провинцяй- 
ыштэ Цзиния ола воктэнэ чот крэдал- 
маш лийын. Кок могырымат артиллэ- 
рий участвоватлэн. Крэдалмаш 5 час 
каслан рукояашяэ крэдалмагакэ са- 
вырнэн. Тунам 500 нарэ йапон сал- 
датым пугатмо. Йапоя войска-влак 
чакэньгт.

РУДӦ КИТАЙЫШТЭ

Аньхуэй провинцийыштэ китай 
войска-влак йаяонэп-влак дэч Йуйой, 
Чаосаяь да Ханьгааяь ола-влакым 
сэҥэн яалыныт. Ты олалаштэ йапо- 
нэц-влак 24 час вэлэ гаогэн кэрты- 
ныт.

Аньхуэй провинпийьтяттэ йапонса- 
мольот-влак. кэчын ола-влакым бом- 
бардироватлат. Дин-Йуань дэн Фын 
Йая олалаштэ 100 йэҥьтм яугатмо.

Ханьчжоу олам налмыштмӧҥгӧ, 
йаяонэц-влак кум кэчышкэн мучко 
толэнЫт да Илышэ-влакым кырэяыт. 
Рвэзэ йэҥ-влакым китайский армяй- 
ыгатэ служитлэн кэртыт манын урэ- 
мэшак яуяттыяьтт. Шӱдӧ дэнэ ӱдра- 
маш-влакым вийытлэныт.

Совэт школын туныктышыжо огыл
Ут йал тӱҥалтыш школ вуйла-! Совэт Ушэмыштэ ӱдрамаш пӧр

тышэ Васин шкэ койышыж дэяэ 
совэт школышто туныктышын лӱм- 
жым шӱйыкта- Ындэ тудо кудым- 
пю каналан ватым нальга. Ик ва- 
тыж дэнат сайын илэн огыл. 
20 нойабрэш адак ватыж дэнэ 
ойырлаш тӧчэн куршталыштыч.
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йэҥ дэнэ иктӧр ираван. Тыдэ пра
вам ныгӧат налын ок кэрт.

Васин ,ганьэ моральна пужлышо 
туныктышо совэт' школышто со- 
вэт йоча-влашм коммунист шӱ- 
лышэш воспитатлымэ пашам ыш
таш достойно йэҥ отыл.

Сэнайзв.
Ачнт район-

Мэмнан колхозышто 
нымо порӓдкэ укэ
Мэмнан колхозышто нымо шот 

укэ манат лийэш. Имньэ жвата 
гнагал, йатыржэ кӱрышталт ша- 
ланэн пытэныт. Кыраш кайаш им- 
ньым кичкаш тӱҥальттат йа омы
та, йа сапкэрэм укэ. Эр гыч тӱҥа- 
лын кэчывал мартэ пашаш кайэя 
огыт кэрт.

Тыгэ лиймылан кӧрӓк кырымаш 
паша вараш кодэш. Кырьтшашпэш 
шуко. Урльткашымат пыштэн си- 
таралтын огыл.

Правлэньэ, колхоз прэдсэдатэль 
Йумаков пашам аламан организо- 
ватлат.

Вольык фэрмаштат волььтк он- 
чымаш паша начар. Ушкал лӱш- 
тышӧ Мишкина Марзий вольыкым 
кыра. Ик прэзым шаньык дэнэ щу- 
ралтэн пушто. Тудынак сайьтн он- 
чыдымыж дэнэ ик ушкал лумэш 
пижын колыш.

Тыдлан Мишкинам тыдын мар- 
тат муткучымашкэ шогалталтын 
огыл.

И. ХАМЗИН.
Мапчаж район, Йува йал.

Зайом оксам вашкэ 
погэн пытараш

Тэнэйэ Куго-Карзӓ йал совэт 
мучко 7 тӱжэмат 410 тэҥгаш зай- 
омлан подписным ыштымэ. Ты кок- 
ла гыч 1937 ий 27 дэкабрлан улы- 
жат 4 тӱжэм 170 тэҥгат 22 ырым 
погымо. Вэс сэмын манаш гын, 
чыла погышаш гыч 61 процэнт.

Зайом оксам погышаш планым 
Калинин лӱмэш колхоз дэн «Бара- 
ба» колхоз-влак 100 процэнтлаа 
тэмэныт, а молыжо вараш коды- 
ныт. Тэвэ «Заветы Ленина» кол
хоз 46 ироцэнтлан, «Искра» 27 
процэнтлан, «Урал марий» 29,7 
процэнтлап вэлэ тэмэныт.

Колхоз дэн йал совэт вуйлаты- 
шэ-влак зайом оксам погымашым 
улыжат унолномочэн ӱмбак пыш 
татат, а шкэ ты пашаштэ огыт 
полшо. Зайом* оксам погымо па
ша штэ колхоз правлэньэ, йал со- 
еэт да моло организацэ-влак мо- 
гырымат уполномочэл-влаклан куго 
полышым пуман.

И. СТЭПАНОВ.
Манчаж район.

А. Н. ТОЛСТОЙ.
*

Мэмнан 
родннын чаплэ 

патриотшо
1937 ий 11 йанварыштэ А. Н- 

Толстойын шочмыжлан 55 ий тэмэ.
Алэксэй Николайэвич Толстой 1883 

ий 11 йанварэш Николайэвск олаш 
(кизыт Пугачэвск) шочын. Айзажэ 
годымак тудым Самгчхний губэрна 
Сосновка хуторыш кондэныт.

А. Толстой пэрвойжым Самарский 
рэальнэ училищыштэ, варажым Пэ- 
тэрбургский тэхнологичэский инсти- 
тутьнито тунэмын. Институтышто ул- 
мыжо годым тудо (1905— 1906 ийыш 
тэ) социал-дэмонратичэский органи- 
зацын члэнжэ лийын шогэн. Ты па- 
гыт гычак тудо литэратурно пашалан 
тӱҥалэш. 0

Куго Октьабр рэвольуцо тудым 
тошто аҥысыр пич корно гыч кумда 
волгыдо корныш лукто. Толстойын 
творчэствыжэ рэвольуцо дэч вара 
вийаҥэш. Тудо тӱрлӧ произвэдэ- 1 
ньымат сэра. Тыштак пийэсыжат * 
(«Бунт машин», «Заговор императ
рицы»), фантастичэский романжат 
(«Аэлита», «Гиперболоид инженера 
Гарина»), граждан сӧй дэн нэп годсо 
илыш гыч тӱрлӧ ойлымаш-влакат 
(«Ибикус», «Гадюка», «Василий Суч
ков», «Голубые города» да молат). Но 
Толстойын эн куго произвэдэньыжэ- 
влак— тыдэ «Хождение по мукам» дэҥ 
«Петр Первый».

«Хождение по мукам»— тыдэ граж
дан сӧй илыш гыч ойлымаш. Тыштэ 
писатэльын рэалистичэский талантшэ 
уло кугытшо дэнэ койын' шога.

Но Совэт Ушэмыштат да вэс элла- 
штат Толстойын чапшым кугын нӧл-

_! талшэ произвэдэньыжэ тыдэ— «Петр 
Первый» роман. Ты раман— совэт шэ- 
мзр-влакын ик эн йӧратымэ кнагашт. 
Ты кнагам 15 кана луктылтын. Горь
кий дэн Ромэн Роллан ты романым 
моктэн калэсэныт.

Тыныслык вэрч, сӧй шучкылык 
ваштарэш, фашизм ваштарэш Алэксэй 
Николайэвмчын нойыдэ кучэдал шо- 
гымыжо мылана чылаланна палэ. Ту- 
до, социалистичэский родинын чаплэ 
патриотшо, мэждународно конгрэсс- 
лаштэ ик кана вэлэ огыл социалисти- 
чзский культурын пэш куго строи- 
тэльствыжэ нэргэн пӱтынь тӱнчалан 
оЙЛЭН ПУО.

Совэт калыкмн ик эн йӧпатымэ пи- 
сатэльжэ А. Н. Толстой ССР Ушэмг 
Вэрховно Совэтын дэпутатшэ улэш.

Свэрдловысо «Металлист» заводын эн сай стахановэц-свэрлильшикшэ, 
ВКП(б) кандидат П. А. Рыков йолташ производствэннэ заданьыжым 257—  
300 процэнтлан тэмэн шога. Сӱрэтыштэ: Рыков йолташ пашам ыштымаш- 
тыжэ. (Сойузфото).

Иалнор сэрыш почэш
Кызгаязэ тӱҥалтыш школ нэргэш

1937 ий 18 октьаорэнт лэкшэ «Соци
ализм корно» газэтыш «Школ чарак 
ӱмоалнэ», маныя •сэрымэ замэткым 
суксун -райиополкомыш тэргаш кол- 
талтын ильэ. Тушэч тыгэ увэртарат: 
факт чыныга лэктэ. Школ сайэмпал- 
тын, класс-влакым Шокгаэмзымэ,
1938 пйыгатэ тогато парт-влакым у 
парт зэнэ ваптталталтэпт. Ты ийьттп— 
так Кыэгаядэ йалэга V школым ыш
таш пунчалмутым лукмо».
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