Тӧрлатэн лудса!

ВЛКСМ Мӓ РОБКОМЫН
оргянж э.

Кодшо номыр на „6
№, ийунь* тылызэ шындыман лэктын. Тудым
31 №. 6 ййуль манын
лудман.
Тыгай
куго
йоҥылышым сайын тӧрлатыдымышт дэнэ ышт-
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У тунэммэ ийлан йамдылалтмашкэ ушнаш
В Ц И К еуйлат ы м э /^ и х а и л И ванович К алинин сэрышыжэ да Н аркомпрос пунчцЛ гыч
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Тэнэ тунэммэ ийын ойыртышыжо К ОДӦЗО ий'
влак дэч тэвэ могай лийэш: школ-влак тун^ммэ ий
тӱҥалтыш гычак чоткыдо
(пудыртылдымаш) програм, учэбник дэнэ паша
ышташ тӱҥалыт. Тыгак
возкалмэ кнага, карандаш
тулэч моло тунэммэ ӱзгарат ситышын лийыт.
РС^>СР СНК-ын 2 9 ийуньы^ито лукмо пунчалжэ почэш да ВЦИК вуЙлатыш э Михаил Ивано
вич Калининын сэрыш
дэнэ каласымыжэ гыч мыланна чылан тунэммым
(всэобучым) пэҥгыдэмды
ман. А марий обласланна
шым ий тунэммым илышыш пуртымаш лийэш.
Тидым илышыш пуртышашлан РСФСР СНК-ын
17 майыштэ 1933 ий да
Обик-ын 1932 ий 9 авгус^
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Тэнэ тунэммэ ИЙЫН
ойыртэмжэ

П О С ЬО Л кЫ СО СОВЭТЫ М , КО Л -

эллаштэ

Сар ваштарэш шогышо конгрэслан
йӱклат
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Капиталист эл влак оршыла еарлан йамдылалтыт.
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Кугырак групышто тунэмшэ пйоньэр-влак, йочавлакым школ районышто
учотышко надын кэртыда.
У тунэммэ ийлан йамдылалтмаштэ кумда кол
хоз щэмэрым, ышкэтозан л ы к а н ы м умылтарэн шупшман,
полшыктыман. Шэмэр коклаштэ у^ылтарымаш’ па,шам
сай шындэн, йамдылалтмашым мэр политик кампаньышкэ савырыман
Тылэч поена комсоды м,
калык туныктымосэкцым

шкап т. м.) чыла тӧрлатэн пытараш. Тыгак учэбник, тэтрадь, карандашат, тунэммэ ий мучко
еитышын олташ пуат йамдэ лийжэ. Тыкугопаш ам
школ ышкэ йыржэ тӱрлӧ
мэр, партий, комсомол,
пионьэр организацэ-влакым ушэн гына тӱрые
шуктэн кэртэш — манын
тыгэ М идаил И ванович
Калинин ышкэ еэрышэшыжэ сэра.
Рвэзэ-влак, мэ тыштэ
мом ыштэн кэртына? Мэ
тунэмшэвлак, учэбниккузэ,
толын,
лэктын шогат,
тэтрадь кузэрак школ йэдӓ шаралтыт. молымат
эскэрашлан йоча постым
ыштэн кэртына.
Яйста и к т э-к о д д э у
тун эм м э ийлан еай йам длалтм аш кэ уш нэна.
Ик ш колат, иК отрӓдат,
ик звэнаТ, и к п и ои ь эр ат,
тунэмш ат у тунэммэ ийлан йам ды лалтм э дэч
ӧрды ш тӧ огына лий.
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тышто чылан тунэммэ нэргэн лукмо пунчалыштым
шэмэр массэ, колхозниквлак, ача-ава, йэш коклалан сайын) умылтарымаш пашам колтыман.
Ышкэ икшывыштым школышко колтышт, мӧҥгыштӧ ынышт кучо, кэчым
ынышт кодыл. Тунэммым
лугыч чарнымашым йӧршэш пытараш.

Ро

1932-33 тунэммэ ий, мутат укэ, пэш куго сэҥымаш-влак д эн э' мучашкэ
шуо. Тидэ кодшо тунэммэ ийын моло тунэммэ
ий-влак дэч пэш куго ойыртэмжэ лийэ. Эн ондакты тунэммэ ийна школын
тунэммын сайлыкшэ вэрч
кучэдалмын пэрвой ийжылан шотлалтэ.
1933-34 тунэммэ ийыш
тэ политэхник школ вэрч
кучэдалмашым эшэ утла
кугэмдыман. Ты йодмашым тӱрыс шуктышашлан школ-влаклан у тунэммэ ийым сай йамдылалтмэ дэнэ ваш лийман.
У туйэммэ ийым жапыштыжэ^тӱҥалмэ-тидэ куго пӧрт ышташ кӱйым,
куго стойка-влакь1м пыштымэ дэнэ иктэ лийэш.

Капиталист

Рэдакцэ

М оло йамды лы мэ

дэ-

хозлаеэ культур-йула ко- нэ пы рльа ш кол пакчамисым, тӱрлӧ прэдпри- еэ йэМыжымат м он ды йатьым пашашкэ шупш- ман огыл. Ш окш • ^коч^
| кыш каЖнэ школышто
ман.
Ышкэндан пионьэр* ту- шыжэ гычак лийман.
нэмшэ, комсомол йачЫг*Иамдглалтына
кэ вийым иктышкэ ушэн,
кызыт ышкэндан йэшда,
Сотнур ШКМ-ын Звэнипошкудо коклаштыда кы- говр-н) мастэрскойжо уло.
зытак М. И. Калинины н Кызыт мэ тущто у гунэмеэры ш ы жым,
Нарком мэ ийлан тӱрлӧ школ
Б убнов йолташын радио- тарманым йамдылэна, тэграмнуым умылтарылза.
етылым, пӱкэным тӧрлаЙамдэ лиижэ
тэна.
Адак кодшо тунэммэ
Школын озанлык шотыштыжо Н арком прос ийыштэ школын возымо
дэнэ пырльа О б с но 15 кнагажэшагал лийэ. 1933август мартэ ' школым 34 тунэммэ ийыштат тыугыч ыштэн шуктымаШ- гэ ынжэ лий ман^ш, туэт, школ кӧргыеӧ ӱзгар- нэмшэ-влак океам погэна
С аньай.
ым (парт, ӱетэмбал, доска,

Пычалым,
патроным,
гранатым, мӱндыркӧ лӱйшӧ еар тарманым йамдылкалат.Танкым,еамолэтым, еартарман кондыштшо корабльым ыШтылыт.
Тӱрлӧ тӱкын пуштшо
газым йамдылат. Капита
лист-влак еарлан щогат.
Тугэ гынат, капиталист
эллаеэ пролэтар-влак еар
ваштарэш улыт; нуно
Совэт Ушэмнан тӱньамбал рэвольӱцын эҥэртышыжым ужын, мэмнан
гайак еар ыштымэ ваштарэш шогат.
У еӧйлан йамдылалтмэ ваштарэшышт ССР
Ушэмын ' ик куго
еай
йолташыжэ Анри Барьуе писатьЫлын ойжо почэш францийыштэ Па
риж олаш август тылзыштэ пролэтар
рвэзэ
калык Сар
ваштарэш
ыштымэ конгрэсым пӧга.
Конгрэслан
Франции
муч^о (кумдыкэш) йамдылалташ тӱҥалыны^
Комсомол дэн м@ло
рвэзэ пролэтар организм
цэ шэмэр коклаштэ еар
ваштарэш конгрэс ыш*
таш кид пыштымэ листа
влакым погат.
Тӱжэм дэнэ шэмэр-вл
ак еар ващтарэш лий"
гшашлык
конгрэс ыы"
ашлен йӱклат.

ТЭНДАН ПАКЧА-КОРГЫДА КУЗЭ ИЛА?
ИЗИ БОЛЬШЭВИК-ВЛАКЫН КУГО ПАШАШТ

Пашам ыштат.

Кожлайэйӱ ШКМ-штэ
нэ тыгэ кум путым кош•— Эй, ончалйа, могай Морко р-н) тунэмшэ-влак
Ийуль тылызэ. Кэчэ кӱ- тэн ^ оптэн улына ильэ. моторатым ыштэнам—ма- бригадэ дэнэ кэҥэж гоч
шыч шыратэн онуа. Мар- Шокшо кочкышлан йӧн- нын, В а ч и эҥыж а т ы ж ы м школ па^кчаштышт дэжудэж пуалмэ дэнэ, ошал- лӧ лийэ. Тэнэй адак ут- кӱшкӧ нӧлтэн ончыктыш. ритлат. Йыраҥыштэ шӱкпогэн чумыраш
гаш тӱҥалшэ уржа вӱд ларак
—
Мнйэ тэвэ вэдрашак шудым эрыктэныт,
Отрӓдыштына пундашым ш^ндэнам— адак пакча кошкэнат ок
тэҥызсэ оҥгыла койын шонэна.
вуйым сава. Ол ыкышто 48 пионьэр уло. 8 кгр. Пэтыр майат, вэдра пун- шинчэ, вӱдым шават.
дашыжым пэралтыш...
шудосолымо йӱк: „чыжик- дэнат 384 кг лийэш.
Пистэр Виктыр.
— Сай пашам ыштэда
чожик, чыжик-чожик“шоТыгэ ышкэ еай пашакта. Сава солалтымэ йӱк- маньым.
шт нэргэн ойлэн шинчылУмаштэ ик жаплан тыт. Ойлэн шинчымэм
шӧ вошт йоҥгалтэш. Кава пундашкыла
турий шокшо кочкыш укэ ильат гай дэнэ жапымат шым
Овда-сола
тӱҥалтыш
сайжак огыл ильэ—вэс шиж. Ӱмыл вэрышкэм
пӧртын, мурэн кӱза.
школ
(Морко
р-н) пиокэчат шыраташ тӱҥальэ.
Корно дэнэ ошкэдэм. пионьэр кутыра.
ньэр
отрӓд
опыт
ышташ
— Адак мэмнан поҥго Жап йатыр эртымыла коИк могырым чодра, вэс
поена
пакчам
ойырэн
вэлэ
огыл
вэт.
Школ
пэйэш. Кас вэлыш тайналмогырым
шӱльӧ пасу.
Вож-саскам
еайончышт,
Нойымэмла тучэш. Кэчат лэн опыт пакчана уло. тына вэт ужат, шоналтэн, кызыт еаека-влак койын
Пакчаштына тӱрло-тӱр- школ вэлыш лупшалтым.
эҥда. „Пушэҥгэ ӱмылеылнэштыт.
ыштӧ йуалгэ аман", ма- лӧ йэмыжна> эҥыж вондо,
Пистэр Виктыр.
нын шоналтышымат ка шоптыр вондо, олма пувлак улыт. Чылажат сай
н а т шинчым.
Тыгай чодра воктэнэ кушкыт. Мэмнан йал шэҥкОлышт шинчымэт вэлэ гэч кайымэт годым пакИыван, а толашымына
Изинур
(Морко р-н)
шуэш: куку мура шиш- чашкына пурэн он^аллэк, арам огылыс, могай еай
школ
парэҥгым
мо шынтэ „шот-шот“ чӱҥгь^гыч чыла ужат—-ик ӱдыр куа- лэктыныт. Отрӓд вийын
дэник-канат
тарватэн
огыпг
нал
пэлэштыш.
йюкта, моло кайык-влаок пиж гын, тыгэ огына
ул.
Парэҥгэ
шудо
олмэш
кат йыҥгыр гай шоктык— Тугэжэ ончалшаш— шукто ильэ. Опыт пакшога,
тэн чодрам шэргылтарат. онч^лшаш! А пачкашты- чанан пайдажэ раш ко- кон-шудо пэлэд
парэҥгыжэ
огэшат
кой.
йэш манын колхоз шэмэСаска-саска манмэт дэнэ да улыт мо?
Кэчэ
йэда
парэҥгышкэ
— Улыт. Ик бригадэ рат ойлат, ышкэшт йара еӧенд влак пурэн тошкэн,
Чодра саскатлан мо шуогыт шого: вӱдым нуматушто пашам ышта.
эш?
пургэт коштыт. Пэчэ пэч— А садэ мӧрыжым лыт, йыраҥ ӱмбак шават, /ымэ гынат, шӱкшӧ - ш а Чодра саскам погэна,
шӱкым кӱрыт, парэҥгым
Куго пайдам
налына. куш погэда? йодам.
уратчыланатпаш
ам ыш- ланышэ рож гыч коштыт.
Тидэ тамлэ мӧрыжым
— Колхоз
пазарыш
Тидэ шӱкшӧ пэчым школ
Ужалаш мэ луктына ужалашлуктына. Ужалмэ тат, Чылт мӱкш игыла вуйлатышат ок уж, ок
Мӧрӧ ужалмэ окса оксажэ дэнэ у зайомым койыт. Йылмыштат лым- тӧрлатэ.
дэнэ налына Отрадланна 150 жэ ок лий эрэ В Ы Ч В 1М Э Л Шӱк ш у д ы 'ат кызыУ зайомыМ налына. тэҥгэлан возалтман ильэ тат.
так
эрыктыман; Соснан
Тыгэ
икшывэ-влакын Мэ ЗОО тэҥгэашлан во- —Йыван, опыт пакча, пурэн-лэктын коштмо ромуро йӱкышт шэргылтэ. залтна. Кызыт 250 тэҥгэ лӱмэш возымо мурэтым жшымат кызытак пэтыМыйат муро йӱк дэкэ чумырымо. Тэвэ ик 50 тӱҥалйан! мэат вара по- рыман.
лишэмын—ай-ай колтэда! тэҥгэаш мӧрым ужалэна чэшэт мурэна.
Ф эодор ов В.
Мурат:
маньым.
гын, лач тэм эна-й ӱк шэҥТэвэ пионьэр вийна дэн
— Эй, Соноп изай ул- гэч шоктыш.
Опыт пакчам ыштышна.
машыс!
— Тэвэ тыгэ ӱмаштэ
Тӱрлӧ
еаекам шындэн,
Палшэ пионьэр кычкы- политэхныкым илыщыш
Изинур школак 1932
Сайын
ончэн куштэна
ральэ.
пуртышаш вэрч пэш та- Сайын ончэн куштэна,
ийыштэ пакчашыжэ еаВара чыланат йырэм лын—тыршышна:
2000 Шуко йэмыжьп^ налына. тым кушташ шонаш тӱпӱтыралтыч.
тэҥгэаш кӱлэш ӱзгарым Мэмнан куштымо йэмы- ҥальэ. Эҥыж вондым монь
—Соноп изай, кушко чумырэнна.
жна шындышт. А эҥыж вонмийэнат?
#
дат моло еат гайак шӱ— ТэнЭат ача-аваланна Куго пайдам вэт пуа.
— „У вий“ колхозыш- политэхникэ нэргэн умкым ок йӧратэ,
шӱк
Иктэ,-"-вэеэ йывыртэн лоҥгаш еайын кушкын
ко, мом тыгэ погэда? йо ылтарэна. Тэнэ договор
Мукшла пашам ыштэна ок кэрт. Нунын гын, шӱк
дам.
почэш колхозлан чот полМэмнан пакчам ужыл- ш у д о п о ш э н
вэл э,
— Поҥгым, мӧрым, кыс- шышна. Иоча йасльыш,
I
дэн тугэ гынат тидым нигӧат
ньэгым, ик изи, ӱдыр 8 ӱстэлым, 20 изи пӱкэЭртэн кай(ы)шэ моктал* ок уж, огыт кӱр.
пэлэштыш.
ным, 8 тэҥгылым, б изи
тат.
Олма пуштышт кушты—Тунэммэ ийлан, шок- койкым ыштэн пуэнна.
рам
эрыктэнытат,еай куш
Чын,
пакчаштым
ончэн
шо кочкышлан йамдылэ- Тылэч поена шудо еолыкуанэт:
ик
могырышто
кэш.
на,—ик пионьэр чолган мо жаплан 40 крапльам
В ӧды р Вачий.
кутыраш тӱҥальэ. Мэӱм- ыштэн пуышна; иктэ-вэс эҥыж, шоптыр вондо.
э
аштэ пионьэр отрӓд дэ-ойлат.
2 могы р „Иамдэ лий"
(Мучашыжэ лийэш)

К. корьаков
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Опыт пакчам ыштэныт.

Кызытак тӧрлатыман
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Опыт пакчаштэ.

Опыт еатыш
еавырыман

РВЭЗЭ-ВЛАК, КАНЫШДАМ ТЭАТ ЛАГЭРЫШТЭ УЛШО
ВЛАК ГАЙАК САЙЫН ЭРТАРЫЗА
Еэҥэж КЭЧЭ
Пэш чэвэр
Лэкса КЭЧЫ 1Т1
модылдаш.
Йыр пэлэдыш
пэлэдэш
Ой, могай еай

Лэвэ—лэвэ
Эҥэр вӱдэш
Еапым арун

ек

мушкына.
Еапна мэмнан
чыгылтэш
Сатыш модаш
кайэна.
каналташ
Чэвэр кэчэ,
Модын воштыл
Сат лоҥга гыч
Гайдар йуж
Олыкышко лэктына.
Шодым сайын
В. Рожкин.
эрыкта.

тылна дэжурно-влак коч -1ламут каласэн моштыкашат шуктэныт. Кочмэк шына шукын улыт. ИзГощана ышкэ пуч йӱк- майлов Ӓрсланна куршшӧ дэнэ малаш пышта таш, мураш сӱасла пэш
2 час. Адакат ^уч, вак- кэртэш, тудым ончаш
шым тӧрлэн шуктышӹч йӧратэна; пэнайэва дэн
чай. Тылэч умбакшэ от Ногина матросла кӱршрад дэнэ звэна паша. тат—нунат пэш моштат
Отрадна пашам сай ышВийашын ик радамыштат:
тӱрлӧ мо^ышым тэ шогэна. Флаг волтылуктын, модына у мурым маш.
тунэмына, тӱшкан лудыПытартыш гана Гоша
л а . Адак йара ж а п -м о даш жап шуко. Вара пучым мӱгыралтыш. Чыкас кочкыш, тудын мӧн1- ланат вакшыштэ лийна.
гӧ тул олтымаш. Тул Лагэрсэ-влак: Шабалин,
воктэн пэш вэсэла ночэКиртайэв ,Сидоров.

и

Йандар йужышко

^Лагэр гыч пионьэр-влакын сэрышышт.
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Могырыштым ночко шовыч дэнэ йыгат.

Зарӓдкэ пытыш. Шӱргӧ
мушкашат
кайаш
лийэш. Чыланат ончылтэн-ончылтэн корэмышк»
куржыт. Воштылыт* чогымалтат, пэш
вэсэла
мушкын кӱзымэк солыкым сакышыч адак ра-
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Зойа, Фатима, Лида, Гэра 2-3-4 крэмга
гыч.
нэлытышт Иышаралтын.
„Лагэрыштэ
пэш
сай
ильэ, толмат шыш шу,
кэчэ эртымымат огына
шиж ильэ" манын, шуккышт ойлат.

на

д а м ы ш - к ӧ улмым па
лаш лэктый шогалыт.
Тудын почэш флаг кузыктымаш. Кочкыш йамдэ; чай, киндэ, торык
тулэч молат. Кочкын тэмыч библиотекышлудаш
пурэт. Ш укын погынат
йара жапым книга дэн
мутланэн эртарат. Лудмаш гыч пуч кружок
пашаш ӱжын ныҥгайа

ий

Ик йӱкат ок шокто,
тып. Палаткыштэ малшэ
рвэзэ-влакын гына нэр
йӱкы ш т корга. Лач тыгэ
коргымыштым пуч йӱк
кӱрльӧ...
„ Шып,
пурлаш кэ—
ш ӱргыда дэн
мыйын
вэлкэ савырныза!" вожа
тый ын йӱкшӧ шоктыш
„Ощкыл дэн ончыко! адак шоктыш.

Тэҥгэчэ 10 ийульышто
Йошкар-ола ФЗС-штэ тунэмшэ пйоньэр-влак 162
рвэзэ ола ӧрдыжыш лагэрыш канаш лэктыч.
Чын, канымаш манмаштэ
1-шэ смэнэ пэш сай каныш. Тэвэ лагэрыштэ
илшэ кокла гыч: Сэдов,
Ивановскайа, Китайэва,

ци
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Адак 162 пионьэр канымаштэ

Тылэч вара кудвэчым'
школ Ӓыр йытырайэна,
альэ эшэ иктазк пашам
муына. Кэчывалат лишэмэш. Чылаиат йӱштылаш чымэна. Волшыч—
туштак вӱд, ошма, тэк
кий» айда! Лагерыш пӧр-

Ондруш шудосолымаштэ
Тунэммэ ий шукэртак
пытэн. Кэҥэж
каныш.
Рвэз§-влак чыланат мӧҥгышт шаланэн пытэныт.
Колхозник-влак
олыкыш шудо ышташ лэк
тын улыт. Ондрушын йалыштыжэ йоча йаслэ плошӓдкэ уло. Тушто йочавлакым тунэмшэ Орина
дэнэ Вэрук ончат. Иочавлакын авашт шоналтыдэ колхоз пашам куанэн
ыштат. Ондрушынат йэшыжэ колхоз пашаштэ—
шудо солӹмаштэ. Ондрушат шудо солаш кайнэ
жат, альэ изи ок Аэрт.
Тугэ гынат, тудо пашам
ышта, ышкыланжэ муэш.
Шудо ышташ лэкмэшкэ
шӱк шудо пытарымаштэ шуко полшыш. Кызыт,
шудо солымаштэ мом ыш
тэн кэртыт, нуно пионьэр
погынымашэшышт ойлэн
ильыч.
Колхозник влак шудо
ышташ 4—5 киломэтр—
коклашкэ коштыт. Шудо ыштдомаштат, паша
бригадэ |$ н э ышталтэш.

Колхоз правлэньэ пӧрт
Ик лукыш чумыргэн рвэзэ-влак газэтым монь ончышт—лудын
шинчылтыт. Нуно пӧчтым вучат.
Тачэ нуно кэчвал туралан
олыкыш колхозник-влаклан газэт лудаш кайат.
' Олык. Иожга ужар шудым йожгэн шогат. Сававлак кэчэ ваштарэш волгӓлтыт. Ядак „йыжик-йожик“ сава шумымо йӱк
шокта. Ондрушат ышкэ
налмэ бригадышкыжэ йывыртэн чымалтэщ.
Колчозник-влак кочмо
вэрыштышт каналтэн кийат йужышт, рвэзэ влакышт эҥэрыш йӱштылаш
волэныт. Ондрушат: „изай, кугызай-влак, тыланда тачсэ номыр газэтым
кондэн шуктышым, наза
лудса“ малдыш. Вара ышкэ—шудым локтылдэ сайын погэн налмэ нэргэн
газэтыштэ у^ат, лудаш
тӱҥальэ.
'
К ал и н и н А Л .
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могыр „Иамдэ Лий“

ПӧрТЫКТЫМӦ дэч ожно
Модэльым сайын ыш_
рэзинкэ глицэрин
дэнэ тэн шуктэда гын, нэлыт"
шӱралтэш. Вара < эркын шэ дэнэ 110 грамм ли"
пӧртыкташ тӱҥалалтэш. йэш, кӱшкат чоҥэшта"

Чила ыигкэ ыгитэ

ч оҥ эш ты ш э м одэльы м
КУЗЭ ЫШТАШ
Пропэллэрым, альэ шиным пиштэ дэнэ ышташ
лийэш. Эн ончыч ЗОО мм
кужытан, 45 мм—лопкытан, 15 мм кӱжгытан
брус йамдылалтэш. Вара
2 сӱрэтыштэ ончыктымо
сэмын кӱзӧ дэн тӧрлалталтэш. Пӱчмӧ
годым
сайын ончынам: пропэллэрын ужашгайышт лачымын лийышт.

АИСТА М ОДЫ НА

лишкэ улшыжо) брус
кӱшылгю лийэш, а пропэлэр дэч мӱндыракшэ
тудын почэш
шулдыр
чИкТЫМЭ
годым лтыгэ
ыштыман —лонжэрон вл
ак кнага дэч кӱшнӧ лийЪ 1Т . Модэльыш ӱлыч ончалмэ годым шулдырышт
йаклака лийышт.
Стабилизатор кумугылан пу рамкэ гыч погалтэш. Модэльын
чыла
ужащыштымат клэй аль$
шӱртӧ дэнэ пыжыктылыт, тыгак стабилизатор
ымат.
Йужышко
колтымэк
кукшо, куҥгэ виктарэн
ныҥгайышэ 4 мм диамэтр
щӱдыран да кужытшо
Йамдэ винтэ проволко 150 мм лийэш. Ик мучащӱдырыш чикталтэшат, шыжым писэмдыман вээшэ ик-кана йандагуан сыжэ шэлышталтэш.

Йамдэ лий!
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Тидэ модыш дэнэ ик дэнэ пэтраш лийэш. Ту
звэна дэнат, шуко звэна модмо вэрыштэ тыгыдэ
дэнат ӱчашэн модаш ли- пушэҥгэ-влак улы? гын,
йэш. Модаш вэрым тӧр- коклаштэ Аимат ужын
сырым ойыраш гын оҥай ок шукто. Орол мо гылийэш, чоҥгата, лапка, гынат, эрэ йыр ваш оҥ
альэ изи курык гай ко- чыштэш. Ончыктымашжэр, тыгыдэ кожэр, са- тыжэ иктаж рвэзым пала
гын, тудын лӱмжым, альэ
тэр лийжэ.
Модшо кокла гыч ик- „ужым“ манын кычкыратым ороллан* шогалташ. лэш. Палмэ йэҥ ту вэр
Моло кодшышт ӧрдыж- гыч ч тарваныдэак тушаышкӧ куржын орол уж- как кодэш.
дымашын шылыт. О^роМодмаш чыла шылшэлыншӱшкалтымэкшэ альэ влакым кычал мумэшкы„йамдэлий" манмыжэ го- жэ шуйалтэш. Я модшо
дым тӱрлӧ сэмын тудын кокла гыч иктаж огыл икдэкэ уждымашын нуш- тыжэ орол дэкэ пэш лишкаш тӱҥалыт. Тыгэ нуш- кыжэ йышт лэктын кэркаш
тӱрлынат лийэш: тэил гын, орол/ вэрышкэ
кажнэ ужар
пушэҥгэ, шогалэшат, моцыш адакажнэ куго лышташ ора кат угыч тӱҥалэш.
авырэн кэртыт. Вуйым
ч *Орол вэржэ
гыч
шудо
дэнэ,
куго
лыштатарванэн
мӱндыркӧ
Ъ-V _ '.. . ;>,!
ок кай.
шан пушэҥгын оргажлаж
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Вӱд валнэ

пушышто модмаш

М одш о-влак кок коман- вэрышкэ
шуын вигак
дылан 15 йэҥ дэн э шэ- мӧҥгэш пӧртылыт. Толлалтыт.
ын шумэк тунамак пӱш

Командэ коклаштэ смэнылан шэлалтыт.
Сигнал, альэ шӱШпык
йӱк почэш пэрвой смэнэ
влак ■ашкэ лодкышкышт
шинчын, палэмдымэ вэрыш ваиукат. Палэмдымэ

гыч волат нунын олмышко вэс смэнэ Ш И Н Ч Ы Т ." *
Нунын толмэк адак вара
вэсэ кайа. Ончылгоч толын шушо командэ модын сэҥымылан шотлалтэш.

Книгам „Йамӓмдэ лий “-ым шарат
В э с -Ш ӱ р гӧ йал (Мор- Подписным ик ийлан

Р ади вн ов Ж эньа ы ш кэ ыштымэ модэльжЭ дэнэ.

ко р-н) пйоньэр-влак сэл-

ыштэнам.
Мый Шэрнур тэхникум
пэлэнсэ подгрупышто тунэмшэ Фэодоров Арсэни
„Йамдэ л и й “-лан ик ийлан в о.з а л т ы н а м ильэ.
Кызыт газэт эрэ толын
шога. Шкэ гайэм налыи
шогаш Филин Миклайым.
Горбуновым, Эйбӱлатовым, Макматовым ӱжам
Ф эодоров А.

кнага дэнэ йыгыман. ЯдРэзиномэтор
40 — 50 по дэч ужалшаш книга
ак чоткыдо лийжэ манын шӱртӧ гыч 1x1 мм лийпроволкым оҥгыла ыш- ман. Рэзинкым оҥгышко -влакым нальыч. Кызыт
тэн, мучашыжым угыч гына чикташ гын, вашкэ тудо налмэ книгам пэш
прополлэрыш чиктымаи. кӱрышталташ тӱҥалэш. шарат. Тэвэ Григорйэв
Шулдырышт-кнага дэн Садлан тыгэ ыштыман: Сэрафим ышкэ дэч 8 мэҥышталтыт. Нуно тыгэ шӱртӧ-влакым тӧр оптыш- гэ коклашкэ коштын шаышталтыт: 3 милимэтран тын, кӱчымӧ шӱртӧ дэнэ
фаньэр гыч лопкытшо крьучок мучашым пидын латыл толаша.
Тэвэ ш араш налмэ кни
дэн 5 мм кужытшо 820 шындыман. Тыгэ лиймэк
мм-ан 2 п ӱ ч к ы ш ы м тудым чоткыдо гипагат гам йужо пионьэр ышкэ
пӱчман.
Тидэ
пӱч- дэнэ да кӱчымӧ шӱртӧ дэныштак киктат, Яндрэпӱчкыш лонжэрон маныл- дэнэ ик-кок пачаш чот- йэв Язарий ужалМэ оксатыт. Шулдырышт тӱ^ к ы д ы н
вӱдылын
брусышко
ончылныжо оҥко мучашкыла пыш- жым йомдарэн,пуэн шук- Отв. рэд. олмэштышэ—
тэн огыл.
лонжэрон (пропэллэр дэк тыман.
ю. ЙЭРМАКОВА.
Мароблит № 19 Иошкар*ола, Маргосиздатын 1—типографийжэ. Савыктышэ „Мар. Ком."

