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Пионьэр - влак!
29 августышто отрӓд
сборым эртарыза.

КАНА

Тушко чыла тунэмшым
кондыза. Т у н э м а ш

26 август

йамдэ

Комунист урэм, 5.

улмыдам

тэргыза!

У вий дэнэ удорнын тунэмош тӱҥолыно
РВ Э ЗЭ -В Л А К !
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еэнтӓбрлан чыланат
тунэмаш толына

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

1 сэнтӓбрштэ мэ школыш трлына. У тунэмОшӱргӧ (Йошкар - ола шокшо кочкышым ышмэ ий тӱҥалэш. Пэрвой кэчЗ гычак кажнэ
район) тӱҥалтыш школ таш.
пионьэр отрӓдлан, пионьэрлан примэрым он- у тунэммэ ийлан пэш
— Тунэмаш тӱҥалмэ
чыктыман.
еайын
йамдылалтын. кэчынак кажнэ пионьэр,
Тидлан мом ыштыман?
Парт,
ӱетэл,
тэҥгыл- тунэмнЪллан, груп дэн
влак,
кнага,
карандаш,
—
Груп шот дэн звэнам ыштыман. Ик
груплан социалист таҥагрупышто тунэмшэ пионьэр - влаклан ик звэ- ручка, пэро влакат чыла еымаш договорым ыштэн,
йамдэ улыт.
нуным шукташ пижаш.
нашкэ (шукын улыт гын кок-кум звэнашкэ) Ш о к ш о
кочкышлан Кодшо тунэммэ ийыштэ
пурыман.
I
шындымэ парэҥгэ пэш еай 66 ударник ыльэ гын,
Вара звэна сборым погэн, сай пионьэр- шочын, шӱльым тӱрэд тэнэй чылалан ударник
ударник кокла гыч звэна вожатый дэн туд- пытарышт.
лийаш. Таҥасаш КожлаОлтышаш пумат тэлэ Сола школым ӱжаш.
лан полшышым сайлаш кӱлэш.
мучкылан еитышым йэм— Тунэммэ програм
Отрӓд сборэш отрӓд совэт вуйлатышэ дылэныт.
шуктышаш
вэрч чот кудэн сэркалышым сайлыза. Отрӓд совэт вуйла19
авгуетышто чылачэдалаш.
тышыда— эн сай ударник пионьэр лийжэ. Тидэ тунэмшэ—130 йоча шкоПионьэр - влак шурно
сборыштак звэна, поена пионьэр-влакын ваш- лыш погынышт. Нунын погымаштат пашам ударваш таҥасаш ыштымэ договорыштым тэргаш тазалыкыштым врач он нэ ыштат „13 октӓбр*
чыш.
кӱлэш.
*
Тунам пионьэр, тунэм- колхозышто 32 пионьэр
погэныт,
Тидэ пашашлан мыланна йамдэ лийман.
шэ-влак утурэммэ ийлан уржа вуйым
кызыт
кэчэ
йэда
шӱльӧ
Мэ кузэ йамдэ улына? Айста тэргэна.
йамдылалтмэ нэргэн каҥапарчам
погат.
29 августышто чыла отрӓдлаштэ еборым шэн налын, тыгай пунчал$
Ошӱргӧ отрӓд еэмын
ыштэна. Тыштэ кажнэ звэна кэҥэжым мом мутым лӱктыч:
—
1 еэнтӓбрлан иктэпашам ыштыза.
ыштымыжым, тунэммэ ийлан кузэ йамдэ коддэ школышко толаш,
С к о б э л ь э в И. Т.
улына — шокшо кочкыщна лийэш, школна
Упшо пионьэр - влак
йамдэ, мэмнам чыланамат ача-авана тунэмаш
колтат, кӧм огыт колто гын—нуным кузэ
пашам еай ыштат
школыш кондэна, 1 еэнтӓбрлан лыла йочам
Упшо ШКМ-ысэ (ОрТыршымышт арам лийшколыш кондашлан мом ышташ кӱлэш— шанкэ район) пйоньэр- ын огыл: школ пакча
влак кодшо тэлым уло гыч налмэ йэмыжышт
тидын нэргэн каҥашэн налына!
Тэвэ тидым ыштэн шукташ мыланна кучэ- вийыштым пыштэн ту- тэлэ* коч кочкашышт
нэмыч. Ваш-ваш таҥа- еита. Кажнэ кэчын шокдалман, рвэзэ-влак!
еышт,
кэчэ кодымаш шо кочкышым кочкын
У тунэммэ ийым еай тӱҥалаш йамдэ лийза! ваштарэш
кучэдальыч. тунэмаш тӱҥалыт.
Облас пионьэр бӱро
вуйлатышэ З в э р э в .
ПОЧЭШ

К О Д Ш О -В Л А К Л А Н П О Л Ш А Т
Марий - Турэк районышто почэш кодшовлаклан полшаш 11 отрӓдыштэ кружокым ыштымэ. Нунын кокла гыч .Йумочко, Нолишкин,
Б.-Шаранур, Олор, Алан, „Мариец“ йандау завотышто пашам еай ыштат.
Мальцэва.

Садланак вэт нуно ӱмаеэ
тунэммэ ийым куго еэҥымаш дэнэ пытарышт: ик
групэш кок ийлан иктат
ыш код!
Кэҥэж кочат у тунэммэ
ийлан йамдылалтшашым
ышт мондо: чэрэт дэнэ
школ пакчаштэ улшо
еаека-влакый аза еэмын
ончышт.

Тидын
дэн пырльак
нуно
колхоз - влаклан
шурно погашат полшэныт. Кажнэ пионьэр, тунэмшэ Ы Ш К Э К О Л Х О Р Ы Ш тыжо йогэн кодшо шурно
парчам погэн коштын.
Упшо ШКМ - ыеэ пионьэр-влак дэч примэрым
налза!

Тунэммэ ийлан начар йамдылалташда кӧ правам пуэн?

Колхоз шурнын писэ
шинчан оролжо лийза!
Ик кэчыштэ— ик воз
(Тэлэфон

КУСЭН ОВАРТЫМЭ комсомол йачэйкэ дэн
нионьэр отрӓдым шалаДЭН ТУНЭММЭ
тымыжлан к о м с о м о л 1

ии

дэнэ)

Роҥго тӱҥалтыш школ билэтшым погэн налман.
21 АВГУСТЫШТО УПШО (ОРШАНКЭ
Звэрэв;
(Йошкар-ола район) у туРАЙОН) ОТРӒДЫСЭ ПЙОНЬЭР-ВЛАК— нэммэ ийлан йӧршэш ок
* * * ■/*
36 ИЭВП
ИЭҤ И
ИК
К ВОЗ ШУРНО ПАРЧАМ ПО- йамдылалт: тунэмаш кӱИгумнов йолташна
Пэшак
„талэ“ томаша.
лэш
ӱзгӓр
укэ,
кнага
ГЫШТ. МОЛО ПИОНЬЭР-ВЛАКЛАН НИЙылмэ тудын йаклака.
налаш окса укэ, школ
НЫ
ПРИМЭРЫМ
НАЛМАН.
н
ыН
н ДЭЧ п
рим эры м н
алм ан.
А пашажэ—мокла...
пакчаштэ шӱк шудо тэ-
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лэн, Криворожский ола
партий дэн комсомол
комитэт да оласэ мыландэ пӧлка Ниналан
пионьэр костьум дэн
библиотэкым пӧлэклан
пуэныт. Украин Наркомзэм в у й л а т ы ш э
Одинцов йолташ Ниналан йо«а санаторийыш кайаш пӱтьовкым
да кум шӱдӧ тэлгэ
оксам пуэн.
Нина Сущ кучымо Ш КОЛПИРЭОГЫ Л..
вор-влакым калык онМарий - Кугунурх(Шэрчылно судитлаш тӱҥа- нур район) тунэмшӓ-влак
лыт.
у тунэммэ ийлан огыт

Ро

Нина Сущ Лэнин
лӱм, колхоз. (Украин,
Криворожский район)
пэлэнсэ пионьэр отрӓдыштэ шога. Тудо со
циалист собствэносым
шалатышэ - влакым —
Колэсник Павыл дэн
ватыжыМ кок мэшак
шурно парча дэнэ кучэн. Вор - влак Нинам
пуштнэштулмаш. Нина
трэвогым ыштэн. Ворвлакым кучэныт.
Нинан п а ш а ж ы м
кажнэ пионьэрын гэройло пашажлан шот-

и

НИНА СУЩ-ГЭРОЙ

мын (парэҥгэ ик кана
вэлэ корымо).
Вараш
кодшо йоча - влак зачот
кучаш огыт йамдылалт.
Школ вуйлатышэ Басов
у тунэммэ ийлан йамдылалтмэ
нэргэн огэшат
шоналтэ. Эсогыл, школышко кунар Йоча угыч
пурышашымат ок шинчэ.
Басов кӱсэнжым оварташ
вэлэ толаша: кызыт уло
жапшым сэльпошто эртӓра (тушто счэтовод).
- ’■
' Г. П.
Р э д а к ц э д э ч : Йошкарола Роно дэч Басовлан
мэрым
пуаш йодына.
Мом
ыштэнда увэртарыза.

до

в

йамдылалт, эрэ урэм воктэн вэлэ куржталыт.
„Вэт школнажэ — пирэ
огыл:
Чодрашкэогэш кай... /
Погыналын урэм мучко
АИСТА ОКСАМ ПОГЭНА!
Пийым покташ моткоч
ӧай*...
„Пионерская у правда" социалист таҥасымашкэ
агитсамольӧт
ы ш т а Ш ӱжын, шукэртак оксамат
Пӱтынь Ушэмысэ пионь- погэн пуэн. Тэат тудлан ИГУМНОВ ПИОНЬпуза — са- ЭР ОТРӒДЫМ Ш Аэр-влак пэш талын оксам вашмутым
погат.
мольотлан оксам погэн
ЛАТЭН
Мэмнан обласыштэ ты колтыза. \
Пиштанкэ к о м с о м о л
паша пэш начар *кайа.
Адак ^ П и о н е р с к а я
Тачсэ кэчылан ик Йош- п р а в д а * агитсамольот йачэйкэ пионьэр отрӓд
кар-олаштэ гына 45 тэҥ- могай лиймэ нэргэн ыш- пашам колташ ок шогэм погымо. Моло район- кэнэан звэнаштыда, от- налтэ.
Йачэйкэ сэкрэтар Игум
лаштэ ик кумыр гычат рӓдыштыда каҥашэн напогымо огыл. Пйоньэр- лын, „Йамдэ лий“-ышкэ нов кэҥэжым отрӓдышкэ
вожатыйым пуэн огыл.
влак кушто улыт гын, возэн колтыза.
г
Ышкэ туныктышо гы
ала?
Погымо оксадам вигак нат, школ пакчаштэ па
Пэщ шукэртак Йошкарола пионьэр лагэрысэ Москошко тыгай адрэс шам шындаш тыршэн
огыл. Шындымэ ЙэмыжКалашниковын звэнажэ дэнэ колтыза;
„Пионерская п р а в д а "
Москва, Центр, Старая влак кошкэнӹт.
М.-Турэк ВЛКСМ рай
агитсамольотлан
о к с а площадь, дом № 2, сбер
погаш облас кӧргысӧ касса № 2694, на теку комлан Игумновын кӧ
улмыжым тэргэн налӹн,
чыла пионьэр - влакым щий счет № 548406.
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Чоҥэштышэ пионьэр кӱлэш!

Марий-Турэк райкомол
Мэмнам тый колыштал:
Игумновын комбилэтшым
Пэшак содор шупшын
нал!..

ШКОЛ ИАМДЫЛАЛТЭШ, ОТРӒД МАЛА
1 Кожлайэр ШКМ тунэмаш йамдылалтэш. Шокшо кочкышлан ‘продукт
ситышашлык, школ ачалымэ. Угыч
пурышаш
йоча-влакат учотыш налмэ. Учэбник уло.
Тугэ гынат, комсомол
йачэйкэ дэн пионьэр от
рад нимомат огыт ыштэ.
Погынымаш мондалтын.
Йачэйкэ сэрэтар Бэрэзин
Клим мом шонэт?
Райкор.

МОЛАН ОГЫДА
ИАМДЫЛАЛТ?
Кӱчык - эҥэр (Морко
район) тӱҥалтыш школ
у тунэммэ ийлан йамдылалтмашыжэ укэ: угыч
тунэмшашлык йоча-влак
учотыш
налмэ
огыл,
окна-влак пудыргылшо ^
улыт. Шокшо кочкыш
олмэш — йӱштӧ кочкыш
лийшаш. Школ вуйлатышэ Андрэйэвлан нашалан кыртмэн пижашыжэ кӱлэш,
Райкор.
Памаш-Сола ШКМ-ат
(Шэрнур район) тунэммэ
ийлан
ок йамдылалт.
Школ вуйлатышэ Блинов
„ок йарсэ“—кэчын Шэрнурыш коштэш. Комсо
мол йачэйкэ дэн пионьэр
отрӓдат кэҥэж коч малат.
Пионьэр.
2-шо

могыр

Галстукым пыжыкташ,
сальутым пуэн мошташ
шукэртак жап шуын!
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САИ ЫЩТЭТ—
ШУКО НАЛАТ
К у г ы ж а н ы ш л а н да
МТС-лан (колхоз МТС
лишнэ гын) паша ыштымыжлан ч киндым * пуэн
пытарымэкэ, колхозышто
ӱдышаш, страховой да

оксам кычал &*уын налман. Знӓмьым нумал кош*
таш, тӱмырым кыраш,
пуч пуалташ поена, эн
еай пионьэр-влакым ойырэн шогаЛташ кӱлэш, кӧлан логалын, тудлан шӱшман огыл. Нинэ йэҥ-влакым
отрӓд
еборэшак
ойырэн шогалташ кӱлэш.
Адак кажнэ звэнан кум
лукан ышкэ изи флагшэ
лийман. Тушко звэна лӱмым возэн шындаш кӱлэш, Тидэ изи флагым
нумалашат поена пионьэрымак ойырэн шогалтыман.
Знамьэ, тӱмыр,
пуч,
звэна флаг-влакым еай
аралаш кӱлэш.
Сальут пуаш, значокым
п ы ж ы к т э н кощташат
мовдыман огыл.
Отрӓдыштэ
знамьэ,
тӱмыр,
^ ,
пуч,
звэна флаг-влак
лийман!
Сальут пуаш тунэмаш атжап шукэртак шуын
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имньылан"
пукшышаш
фондым ыштыман. Вэ^
тӱрлӧ
кӱлэш фондым
колхозник - влак кэлшат гын, вэлэ ышташ
лийэш. Тидлан колхоз
погынымашын пунчалжэ
кӱлэш.
Погынымаштэ
чыла колхозник кокла гыч
кум ужаш гыч кок ужашыжэ лийэш гын вэлэ
тыгай пунчалмутым лукташ лийэш.
Тылэч
вара, кодшо
киндэ колхозник - влак
коклаштэ трӱдодэнь шот
дэнэ пайл ртэш . Пашам
сай ыштэт—шуко налат.
Садлан кажнэ колхозниклан пашам сай ыштыман, аҥа ӱмбалан ик
шурно пырчымат кодыман огыл.
Пионьэр, тунэмшэ-влак
кугыжанышлан Ӓ й киндым,
жапыштэ
пумо
нэргэн ача-авадам умылтарыза. Кугыжанышлан
шӱкан, рокан киндым
пушо—тушман ваштарэш
кучэдалза! ;

з

Кугыжанышлан киндэ
пумаш ӱмасэ дэч йӧршэш вэсэ: умаштэ кол
хозник, колхозышто шогыдымо крэсаньык-влак
договор почэш кугыжанышлан киндым пуэныт.
Тыгэ йужо
колхозшо
шуко,
йужыжо шагал
пуэныт.
Тэнэй к аж н э. колхоз,
колхозышто шогыдымат
мылайдэ шот дэнэ кугыжанышлан киндым пуа.
Кугыжанышлан киндэ
пумаш надог гайак: чылалан тӱлыман. Адакшым
вэрлаштэ киндэ пумаш
планым кугэмдаш ок лий.
Тидын нэргэн правитэльствэ пӱчкынак каласэн.

ий

ск

Кугыжанышлан сай
киндым, жапыштэ
пуаш

ци

калаш пырэзым кугыжаныш налэш.
Ушкал укэан колхозник-влак ушкалым налын
кэртышт манын, кугыжаныш пырэзын пэл акшым ик ийлан вучымэш
пуа.
Тыгэ ожнысо—йорло,
тэнэсэ - колхозникын шукэртсэк шонэн коштмышт
шуын.
Кажнэ колхозник ушкалан лийэш.
Ожно кулаклан паша
ыштэн коштшо, тудын
кид йымалнэ пызыралт
илышэ йорло крэсаньыкым большэвик партий
уланым ышта./ >

ой

„Колхоз-злакым большэвик к<5лхозыш савырэн шукташ, колхозниквлакым уланым ышташ
кӱлэш*4. Сталин йолташ
каласэн.
Большэвик - влак шомакым мардэж почэш
огыт колто. *Мом кала*
сэныт—тудо лийэш. ■
14 августышто Сов
нарком
дэн партийын
РӱдӦ комитэтшэ кажнэ
колхозникым ушкаланым
ыштымэ нэргэн пунчалмутым луктыныт.
Садлан лийын, МТФ,
(шӧр фэрмэ) ушкалан
колхозник да колхозышто шогыдымо крэсаньыквлак дэч ик милйон уш-

Галстукым пыжыктэн
кошташ мэ мондэна. Мустай отрӓдысэ пйоньэрвлак (Шэрнур р-н) кэҥэж
коч галстукышт кийымым
огытат шйнчэ. Изинур
отрӓдыштэ (Морко р-н)
кунам галстук пыжыктымыштым м о н д э н а т
улыт дыр? Тыгай отрӓд
пэш шуко уло.
А вэт галстук пионьэрым моло йоча Дэч ойырэн шога. Тудо—рэвольуцо тӱс. Тудын кум мучашыжэ—партий, окомсомол да пионьэр. Йошкар
кар гӓлстукым пыжыктымаш—куго
почот. Вэт
тудым пыжыктэн кошташ
уло илышэтым пашазэ
калыкын пашаж вэрч кучэдалаш
пуаш кӱлэш.
Садлан кажнэ пионьэрлан галстукым пыжыктэн
кошташ кӱлэш.
' Отрӓдын ышкэ знӓмьыжат, тӱмыржат, пуч*
шат
лийман. Знӓмьым
к о м с о м о л йачэйкылан
налын пуашыжэ кӱлэш,
а молыжым ышкылацнак
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Кажнэ колхозник ушкалан
лийэш

и

Партий дэн праЬитэлъстшн пунчалмущшымгиинчэ, ача-аватланумылтарэ

Урэмыштэ пионьэр муро
шэргылтэш
24
август. Кэчэ чэвэр.лан шуын. Мэ партым,
Мурэн - мурэн йошкар пырдыжым
мушкэдаш
галстукан йоча-влак ола- полшэнна...
еэ комсомол комитэтдэкэ
— Умаштэ мэмнан грурат дэнэ шогалын, тӱмыр пышто Ратманов, Абра
мов, Чэрнышэва, Бахтин
дэн погынат.
11
час. Оласэ етадио-дэнэ еэраш да арифмэнышто духовой оркэстр тик дэнэ вараш кодыт
мӱгыра.
ыльэ. Нуно кызыт зачо—
Пионьэр-влай, тачеэтым пуэн кэртыт. Мэмнан
пионьэр пайрэмнам по- тӱҥалтыш школ пэрвой
ийлан
чына—олаеэ пионьэр бу отрӓд тунэммэ
ро вуйлатышэ Ганьэши- йамдэ,—Шэрстньов Жэньа ойла.
на ойла.
Варажэ модмаш, мурыВара облае пионьэр
бӱро вуйлатышэ Звэрэв, маш, курштымаш лийэ.
ола партий комитэт лӱм Куржталашлан ӱчашэнат
дэнэ Таныгин, ОБОНО нальыч.
4
чаелан чыланат кигыч Куприанов, туныктышо-влак лӱм дэнэ Ко- нош мийышт.
Тэвэ
тыгэ Йошкаррэпанова еалам мутым
олаеэ пионьэр - влак у
ойлышт.
Т р и б у н ы ш йошкар тунЭммэ ийым ваш лийыт.
галстукан ӱдыр кӱзэн
шогалэш. „Мэмнан ФЗС
3-шо могыр
школ пӧртна 15 август

Партий историйын
лышташыж гыч*)
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„Искра" Росийыш-пэш
шуко корно дэнэ толын.
Тудым Гэрманий дэн Галицэ кочаТ,
Румыний

еп и ч к э

в

„ИСКРА “ И Ы Р-ВА Ш
КОШТЭШ

пэш вийан ' Швэцнй дэн
Финлӓндий кочат толын.
Франций
гыч матросвлак тудым Кавказыш
кондат
улмаш.
Адак
Йэипэт, Пэрсий да Архангэльск гычат „Искра"
кондаш корным ыштэныт улмаш.
Финландий гыч„Искра"
газэтым паровоз машиВОШТОНЧЫШТО
нист-влак коштыктэныт.
Кодшо курымын могай
Тыштэ нуным ик пашазэ
корзинга дэнэ пэлэдыш ийжым воштончыш (чуужалэн коштшо лийын рий ончымо) коч ончэт
ваш лийэш улмаш. Тудо гын 4 Ф кана кугэмэш.
ГазЭтым ик шӱкшӱ кува шУДЫ М ВОЗЫ ЗА
дэк н а ҥ г а й э н . Тидэ
Шӱдым вич иктан дэнэ,
кува эрэ чулкам пидэш
улмаш. Тудын мунды- вич визытан дэнэ, ви^
раштыжэ партий коми- кумытан дэнэ, вич котэт - влакын адрэСышт кытан еипыр дэнэ вошылтымэ манын иктынат зыза.
ушэшыжэ возын огыл.
ТИЧМАВаражэ „Искра“-м ваш-*
Ш АК
ваш пуэдэн коштыныт.
(Фокус)
„Искра“-н каЖнэ шомакшэ Росийыштэ рэКольуш
нэр ӱштмӧ
вольуцо пожарым шарэн. шовычым тэҥгылыш ша„Искра“ дэч поена пар- рэн пышта. Вара епичтийын кокымышо погы- кым луктын чыла йочанымашыжат, тӱньамбал влаклан тудым кучыктэн
пролэтарлан м о к т а н э н онча.
Спичкэ тичмаш.
кэртшаш
партийат ок Югыда инанэ, гын каран
лий ыльэ.
даш дэнэ палымат ышташ лийэш.
^Тӱҥалтыцшм 36 № ончо. , — Ындэ'ончыза, Кольуш

до

Тока мэ палышна: вэс
кугыжаныштэ
Лэнин
„Искра" газэтым луктын
шогэн. „Искра" Росийыш
кузэ толын? •
Эн ончыч
Росийыш
толшо иктаж йэҥ дэн
чэмоданэш вургэм йӧрэ
колтэныт. Кугыжам пашазэ-влакым вэлэ огыл,
офицэр кокла гычат, ар
тист, йужо пойаныштынат ужмышт шуын огыл.
Кугыжам
чот шӱнчалтараш нуно „Искра" газэтым Росийыш кондашат торэш лийын огытыл.
Тидэ
пашам полицэ
вашкэ гына шижын налын. Вара как пундашан
чэмоданым шонэн луктыныт. Кок ий коклаштэ
Росийыш 60 тыгай чэмоданым колтэныт. Вургэмэшат газэтым кондэныт.' Иктаж 2-3 шӱдӧ
газэтым могыр йыр пӱтырэн ӱмбач вургэмым
чийэныт. Тыгэ „Искра“
Росийыш толын.

^

ли й -ь ш "тгшты )}а г ш г.

Кочкарьов А р к а д и й
(Изинур школ гыч) ударнан тунэмын пытарыш.
Кызыт колхозыштӧ тырИванов Ондрий тэлым малаш полша. ШКМ-ыш
Вэсшӱргӧ ШКМ учкомым тунэмаш пурэш йамдэ.
вуйлатыш,
сай тунэм
Ф. В.
лэктэ. Кызыт колхозышто бригадир ок лий го
Тидэ мала
дым,
тудын пашажым
ышта. Його-влакым прав
Мустай ШКМ-ысэ пилэньэ коч витара. Адак оньэр отрӓд кэҥэж коч
тунэмашат
йамдылал- мала: сбор ик канат лийын огыл, галстук дэн
тэш.

Ондрий дэн Арка
дий ударник улыт

ойла, мый тидэ епичкым
шовычыш пӱтырэмВара...
—...Спичкэ йомэш—ала
кӧ ойла.
— Ончызо, епичкэ тыштак.
4
Ала кӧ епичкым кучэн
онча: чынак епич^э уло.
Кульуш епичкым тугаш
кӱшта.
Рвэзэ - влак епичкым
пэШ шуко вэрэ V(шовыч
кӧргэшак) тодыштыт.
>— Спичкэ тугышталтшэ?—Кольуш йодэш.
— Тугэ, — молышт ойлат.
— Укэ, епичкэ тичмашак,—манын шовыч кӧргӧ гыч "тичмаш епичкӹм
Кольуш луктэш.
Кузэ тыгэ лийын, палыза!

и

ПУНДАШ АН дэн Болгарий кочат кондэныт» Ик жаплаи тудо
ЧЭМОДАН

он

КОК

* КӦ ПАЛА?
Кузэ 45 гыч 45 лукмӧҥгӧ, отвэтат 45-ак лийэш.
Могай
вишкыдым
(жидкость) чийэн коштыт?
Кузэрак лу олмам ик
кид дэн ик канаштэ шӱэн, вэеыж дэн тунамак
чыла кучаш лийэш?
Могай
йадан наетавлакым кэчэ йэда кочкына?
В а с л и й дэн
Каврий.

коштшым ик пионьэрымат от уж. У тунэммэ
ийлан йамдылалтмаштат
пионьэр отрад иимат ыш
тэн
огыл.
Комсомол
йачэйкэ мом ончэт?
Н. С а н ь у ш .
Р э д а к ц э д э ч : Шэрнур райкомол, Мустай
отрӓдым ылыжтарэ
йа.

ПАЛЫШ Т
39 № „Йамдэ лий“ газэтыштэ возымо задачэвлакым тыгай йолташ,влак ^муныт:
1. Йаковльэв Микалын
Миклай (Шэрнур район,
Токтамыж
йал - еовэт,
Илэшэрнур гыч) ныл задачым муын.
2. Сэмонов Элэксаидр
(Морко район, Вэсшӱргӧ
ШКМ гычУ кок задачым
5 дэн 6-шым палэн.
3. Ф э д о р о в Микалэ
(Марий-Сола ШКМ, Шэрнур район гыч) ныл задачым — 3, 4, 5, 6 палэн.
4. А Григорйэв Сэрафим (Морко район, Вэсшӱргӧ ШКМ гыч) чыла
задачым палэн.

Т Ы Й
„Йамдэ лий“ -ым налынат?
Пэш пиеын подпискым
ыштэ!
„Йамдэ лий“ шэргэ
огыл:
Ик ийлан—2 т г 16 ырым,
Пэл и й л а н -'1 т. 8 ырым,
Кум тылызыман — 54
ырым,
Тылызылан— 18 ырым,
вэлэ шога.
■..... .................................
Отв. рэдактыр —
3. Иаковлэва.

Мароблит № 19 Йошкар-ола, Маргосиздатын 1—типографийжэ. Савыктышэ „Мар. Ком*.

