Чнлш ал иролапгар-вяак, уииыша!
Пашаза калыкын пашажэ вэрч кучэдалаш, йамд» аий!

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН Партийын
ОРП\н ж э
атышэ

вуйорганышт-влак.

НУМ кэч эш ш КАНА ЛЗКТЗШ

Ю-шо
фэвральыштэ
№ 16 | ]17 фэвраль 17-шэ
партсйэзд ышкэ
ГАЗЭТ АК: ^ тыл.-ЗО ыр, 3 тыл - пашажым пытарыш, пар
90 ыр, 6 тыл-1 т. 80 ыр, ик ийлан тий вунлатышэ орган-3 т. СО ыр.
влакым сайлыш, ВКП(б)
АДРЭС: Йошкар-ола, Комунист Рӱдӧ Комитэтыш члэнурэм, 5.

лан 71 йэҥ, кандидатлан
68 йэкг, Партий контроль
комис члэнлан 61 йэ^ым,
Совэт контроль кӧмис
члэнлан 70 йэҥым, да
рэвиз комисыш 22 йэҥым сйэзд сайлыш.
3. Школын улшо Йал
озанлык
машина-влак ВКП(б) Рӱдӧ комогай ^улмым палэн наплэнумлын, колхоз-влак полшы- митын
мо дэнэ ачалаш. '
жо.
4
Школын ушкалжэ,
Ю-шо фэвральыштак
сӧснажэ, шорыкшо, моло
угыч
сайлымэ ВКГ^б)
вольыкшо шогымо вӱРӱдӧ
комитэтын
плэнумтам ончаш. Нинэ вӱтам
йандарым, шокшым, вӧл- жо лийэ. Плэнум партийын шуктэн шогышо
гыдым ышташ.
б. Школ пакчалан ло- органыштым сайлыш:
1. ВКП(б) Рӱдӧ Коми-)
мыжым погаш тӱҥалаш.
тэтын
Политбӱрошкыжо
Ломыжым лӱмын ыштычлэнлан
Сталин И В.,
мэ кукшо вэрыш погэн
Молотов В. М. Кага-оопташ.
Пионьэр, тунэмш* дэт- вич Л. М., Ворошилов
кор влак! Ышкэндан иа- К. Е.. Калинин М. И.,
шаштыда комсомол йа* Орджоникидзэ Г. К.,
чэйкэ, политотдэл влак Куйбышэв в. В., Киров
дэнэ пэҥгыдэ кылым ку- С. М, Андрэйзв А. Ач
чыза, нунын полшымо Косиор С. В., йолташдэнэ школ озанлык ша- влак пӱрышт. .
2. Политбӱро кандилатйшэ влаклан мутым
датлан
Микойан А. И.,
кучыктыза!
17-шэ партсйэздыштэ Чуба^ь В. Я , ПэтровӧСталин йолташ йал оз- кий Г. И , Постышэз
анлыкым нӧталаш, ю П. П., Рудзутак Я: Э,.
3
ВК11(б) Рӱдӧ Комильык ончымым сайэм
сэкрэтараатыш
даш Совэт Ушэмысэ гэтын
чыла шэмэрым ӱжын. Сталин И. В , Каганович
Мэат
колхоз-влаилан Л. М., Киров С. М. (Лэшошо аҥалан
йамды- ыинград ВКП(б) Оӧком
лалташыштполшымодэн сэкрэтарлан кодалтэш)
пырльак ышкэнан школ Жданов А. А. (Горький
озанлыкнам
сайэмдаш Крайком Сэкрэтар гыч
пнжына, тудым образцо утаралтэш) йолташ влаво озанлыкыш савырэ кым плэнум сайлыш.
на!
■г
4. Рӱдӧ комитэтӹи 0[ гбӱрошкыжо
члэнлан
Сталин И. В., Каганович
групым. ӱжына Л.
М , Киров С, М. Жда
шэ „Йамдэ лий“ газэ, нов А А., Ежов Н. И..
тым налэш. Мэмнан 111 Швэрник Н М., Косарэв
А. В., Стэцкий А. И.,
I рупышто пашана сайэ- ГамарникЯ. Б . Куйбымэш. Тыгак ЫШТйШ I- шэв В. В., йолт. влакым
шэ дэн И-шо групым кандидатлан А Криницкий А. И , Каганович
ӱжыма.
М. М. йолташ влакым
Йаковлэв.
клэхум сайлыш.
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Тачэ1мэ Рӱдӧ пионьэр
бӱрон Пӱтынь Ушэм кӧргыштӧ 15 шо гыч 25-шэ
' 1. иПионерская прав фэвраль мартэ школ
озанлык-влакын
шошо
да “ газэтыв 15^фэвраль аҥалан
йамдэ улмыштым,
гыч 25 фэвраль иартэ тэргымашым
'эртараш
школыя озанлыкшым, лукмо пунчалмутишм пэвольык ончымо шотшым чэтлэна. Ышкэат шинчэышкэ мландыжым ӱдаш да: школ озанлыкна- сай
гын, шокшо кочйамдылалтмыжым он* лийэш
кышнат тутло лийэш,
чаш лукмо 4)йшым кэл* тунэммашнат сайрак лишышышлан шотлаш.
йэш. Садлан лийын школ
2. Чыла □ионьэр бӱ- озанлыкым сайым ышролан, ОЛО-Лйн, йоча таш кӱлэш.
1ал озанлык станцылан „Йамдэ лий* газэтат
школ озанлык тэргымэ
аолитотдэл полшымо дэн дэкадникыш ушна.
кызытак школ пэлэнсэ Чыла школым, пионьозайлыкы» еЗразцово »р ӧтрӓдым^кажиэ дэтшындышаш вэрч, ышкэ корым, пионьэрым тидэ
ушнаш ужи
шапышта шошо аҥалан дэкадникыш
на.
бамдылалтын, жапьцпгэ
Кажнэ школ, пионьэр
ӱдышаш вэрч массым отрӓд-влаклан
тидэ дэчумыраш.
кадник жапыштэ
тэвэ
мом
ыштыман:
3. Чыла пионьэр га*
1. Йал совэт, колхоз
зэт-влаклан Пӱтынь Ушэ- правлэньэ дэн пырльа
Мысэ школ озанлыкым ''Школыя кунар ӱдышаш
тэргымашкэ дэткор-вла- мландыжым раш палэм-

и

ШКОЛ ОЗАНЛЫКЫМ ОБРАЗЦО
ВО ОЗАНЛЫКЫШ САВЫРЭНА!

ВЛКСМ Рӱдӧ
Комитэт Рӱдӧ
пионьэр бӱрон
пунчалжэ

кым ушаш, ышкэныштып страницэшышт саб
школ-влакым, школ оз•нлыкысэ ударник-влакым ончыктэн шогаш,
ты пашам кӱрлаш тӧчышӦ, школ озанлыкым
шал^тышэ тушман-вл аклан шапыштэ Совэт
орган-влак коч мэрышташ кӱшташ..
ВЛКСМ Р.К.
Рӱдӧ
пионьэр бӱро вуйлатышым олмэштышэ В. Ар
хипов.
^

,М Ш .

2. Урлыкаш
улмым
палэн налын, тудым сор
тироватлэн пышташ, обэзатылнэ шытыштарэн омчаш.

1-шэ дэн Н-шо
Мэ, Памаш Сола ШКМ
ысэ Ш-шо групышто тупэмшэ влак (Шэрнурр-н;
ваш-ваш ӱчашэн тунэ
мына. Йанвар тылызыштэ
шко^ыш коштмаш
100% ыгц шуо, 13 удар
ник уло. Кажн» тудом*

Колхоз пырззг-влакым ДКО Облбӱрон 15-шэ фэвральсэ
шэфыш нӓлза!
пунчалмутшо
нэн луктэш, нолнэр-влак
пырэзэ ончымым кӧ ужын*
манын, тулэч моло сэмынат туманлыш.
Тунам пырэзэ влак пулвуй таҥыт (мартэ) лавраштэ шогат ильэ, нунын
йол йымак шудым кышкат ельэ (а уржа олым
копна дэн йара кийыш).
Садлан лийын Йэршова
мэмнам пырэзэ вӱташ
ынэж пурто ильэ.
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ДКО Облӱрд вуйлатышэ В. ЗВЭРЭВ.

„Рвэзэ комунар" йачэбкэ „пэш
чот вуйлата"..

ой

Кызыт пырззэ-влак сай
шогат: йол йымакышт
кышкаш уржа олымым
кондыктэнна, курго оп
таш йаслам ыштыктэнна.
Тидэ мэмнан тӱҥалтыш
пашана вэл». Ончыкыжо
мэ пырэзэ-влакым эшэ
ӱтла сайын ончаш тӱҥалына, шэфыш налмэ пы
рэзына-влак тэмшэ, йан
дар, вэсэла лнйышт!
Марий облас кӧргысӧ
чыла пионьэр-влакым колхозын кушкын шогышо
вольыкшым шэфыш на
лаш — ончаш тӱҥалаш
ӱжына!
Отрад Совэт.

ДКО Крайбӱрон сльотыш кайшаш путьовко
вэрч социалист таҥасымашым эртарымэ нэргэн
2-шо фэвральыштэ лукмо пунчалжэ нэҥгызэш,
ДКО Облбӱро пунчалэш:
1. Чыла ДКО Райбӱролан, отрӓд-влаклан Вӓткэ оласэ Учполитэхоборудованьэ заводысо базын
сльотыш кайшаш путьовко вэрч Крайыштэ таҥа*
сымашым эртараш ӱжмо мутшым тэргэн калын,
(„Клич пионера*—5/И,„йамдэ лий*— 14/1134 ий.) ышкэ ӱмбакэ 2-шо Пӱтынь Ушэмысэ сльотлан йам*
дылалташ обэзатылствым налаш.
2. Йужин (Оршанкэ р-н^ пиогьэр-влакын ыу*
тышт почэш, „Йамдэ лий* газэтэш 2-шо Пӱтынь
Ушэмысэ пионьэр сльот лӱмэш пагалымэ альбо*
мым ышташ, тушко сай пионьэр-ударник-влакым
сай отрӓд дэнзвэна-влакымпурташ. Сльот путьовко вэрч кучэдалмаш нэргэн, „Йамдэ лий* газэтлан эрэ ончыктэн шогаш кӱшташ.

он
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ьн

Мэ, Йужин отрӓдысэ
(Оршанкэ р-н) пйоньэрвлак „Комсомолэс“ колхозышто пырэзэ-влакым
шэфыш нална: 18 пырэзэ
дэкэ ик пионьэр гыч пыжыктэн улына, пионьэрвлаклан октӓбрӓт-влак
полшат. Пырэзэ-влак кузэ шогымым ончэн коштйна, нунын кормушкыштым эрыктэна, адак
кэчылан кок кана пырэзыштымат эрыктэна.
Пырэзэ-влакым ончаш
тӱҥалмына годым пэш
шуко экшыкым ужна,
нэлым сэҥышна. Мэ рвэзэ лэнинэц-влак нэлэ дэч
ыжна лӱд: ышкэнан писэ
шинчана дэн пырэзэ-злакым чот эскэраш тӱҥална.
Пырэзэ-влак шогымо
сурт—кулак сурт. Кулак
ватэ Тумбайэва Маланьйа
пырэзэ влак дэк пэрвой
толмына год ым мэмнам
пэш чот вурсэн, поктэн
лукто. Пыразэ ончышо Йэршова Марйа (нэпман
ӱдыр) тӱрлӧ сэмын мэмнам шудадпын лудыктынэжэ ильэ. „Кӧ тйдым шо-
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— „ВЛКСМ Рӱдӧ ко- шуйа.
митэтын сай вожатый
Тэвыс школын пашадэн йачэйкылдн увэрты- жэ вэрч кузэ „йӱлат*...
мэ конкурсышкыжо ушкоилгнат>“ ком
нэнда-укэ, вигак каласэ?*
вэзэ К(ЖУнаР _ ком
—манын Йошкар-Ола рай- сомол йачэйкэ „отрӓдлан
ойырэниа
комол ӧ-шо плэнумжо вожатыйым
ындэ
чыла
шуо“—шо
плэнум члэн („Рвэзэ комунар" КОЛХОЗ ПЭЛЭНС1 на, „Вожатый Малинин
йячяйка сэкрэоаква- зимомаг
о^эш
ыштэ* ма
Йу)жин отрӓдысэ пйоньэр-влак, пырэзэ-вла- -сомьомол
ч тт
иачэакэ
оаттт А
А вожатыйжэ—йатап«
ап.ий«в—.в».
нэш.
кым, шэфыш налмыдалан моктэна, тидэ па- тар) Чэрнов дэч йодо.
Тудат: „м-м-мо: вуйла- чэйкэ йӧршэш ок полшо
шадам ончыкыжат шуйыза, „Комсомолэс" гэна,
ушнэнна; конкурс ■~манэЦ[1Вожатыйжат
колхозышто улшо кулак-влакым поктэн лук-; нэогэн''
д л и н н а тэоган
ыар! ӓН лудынна,
тэр! ЭН .пашам огэгц
ПАТГТыштэ,
Я и г п т яйагтт
шоктыш. чэй[кыжат паша ышташ
таш комсомол йачэйкылан, Оршанкэ МТС на“—эркын
Пӱчкынак—кузэ ушнэн-| К0РНЫМ ок ончыкто‘й;3!?'
Политотдэллан полшыза!
йодмылан | Д* нимолаеаг огэшй ро.
Облас кӧргысӧ пйоньэр-влак, тэат Йужин да—манын
„укэ,
тугэжэ
каласэн
ом I „Рвэзэ комунар“ кол
пйоньэр-влак сэмын ышкэндан колхозышто !кэрт, раш ом шинч»*—
хоз пэлэнсэ комсомол
пырэзӹм, сӧснам, чомам ончаш полшыза! манэш.
йачэйкын отрӓд „вуйлаКолхозым большэвик колхозыш, колхозник—Коротков туныкты- тымыжэ“ кажнэ й*чэАвлакьш уланым ышташ уло вийдам пышты- шо колэн ильат, школ кылан урок лийжа—от2-3* кэч»
туныктыдэат рӓдым тыгэ вуӓлаташ
за!
шинчэн. —Чернов ойжым) ок лий!

Коикурсыш ушнэныт
Йурин ФЗС базын 6 нэуд, 32 ударник иль».
Кызыт 33 ударник уло,
№ ан отрӓдш» (КурыкМариж
.х р н) пӱтыиь ушэм- нэуд 15-ЫШ волэн. Шкоысэ конкурсын условий- лыш коштмаш $0% гыч,
жын палэн налын, отрӓд- ӧО;*-ыш кӱзэн. Павлик
ыштэ пашам саӓ шын Морозов лӱмэш П аМ ӓТ даш, вожатыйлан полшаш ник ышташ 250 тэҥ. оксам погымо.
пунчальэ.
Тыгэ конкурсыш ушКонкурсыш
ушнымо
жнш
ег дэч вара пиоҥуф
дэч ончыч п
паша
еаӧзмз
шотан ильэ:
Энмш*
Отрӓдышт» « иовьӓр,]
тужэчын 10
•ВЕӓ
нэудышт шукг
> V
ли.и

Володар район (Моско) дэткор-влак.
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Капиталист эллаштз

ПОЛИТОТДЭЛ ПИОНЬЭРВЛАК ДЭН ЧОТ КЭЛША
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Ик урлыкаш пырчат сортироватлыдэ ынж» код!

—
Совпартшкол пӧр шу-уко ойлат, Пытартыш каЙыза—ӱдыр ойла. тышлан Моисэйэв йолУрэмышр йоча муро ташын: „пионьэр - влак,
Аӱк шэргӹлтэш.
Тидэ Лэнннын—Сталинын паруш отрӓд кайе. Политот- шажым шукташ йамдз
дэлыштэ улшо рвэзэ-вла- лийза“ манмыжлан, чыла
кат тушко ушнат, чылан нат, ик йэҥ гай -в рэ
пырльа совпаршкол пӧр- йамдв улына—маныт.
тыш ошкылыт. Тушко
« *
•
мийэн, чылан кудашын
Шэрнур МТС Полилт
мураш, модаш тӱҥальыч.
Совпартшкол зал 175 йо- отдэл пйоньэр-влак дэнэ
ча йӱк йӱкан дэнэ шэр- пэҥгыдэ кылым ыштэн,
кӧргысӧ
гылтэш Шинчаштышт— МТС район
пионьэр
отрӓд-влакым
куго йывыртымаш. Макэ
гайэ чэвэр шӱргӧ-пцл- паша ыштымаштэ орга
имогъоотцзН'
нунылан
!1ш т ~ ы н йе гнкар I
шога. Моло ракышт путырак еӧ] :т аЙОндасв МТС политот
аклан
Шэрнур
Иошкар шэвыч
.юлитотдэл
дэн
Л91*ЭДМ$ ӱсТӓЛ тӦр ЬШЫ< ПТС
иалашкӱлвш.

тӱрлӧ фашист организацэ-влак, чылажэ >50 тӱжэм нарэ фашист-вла*
лэктынытат, Парижын йатыр рӱдӧ урэмышт-вла^
кым налыныт улмаш.

Комунист-партий
забаетовкым организатлэв
Комунист партий дэн
рэвольуцион профсойузвлакын ӱжмышт почэш
Париж пашазэ влак фа
шист диктатур вашта*
рэш кучэдалаш шогалыныт. Пролэтар-влак фа*
шиет-влак ваштарэшат,
полицэ ваштарэшат талын кучэдалыт.
Кызыт Франций кумдыкэш веэоӧшо заӧастовко тӱҥалын. Париж па
лаш
лийдымэ лийын:
уло движэньэ чарымэ,
газэт-влак огыт лэк. Моло олалаштат пэш куго дэмонстрацэ-влак л ж*
йэдат. Тэвэ:
^ареэль,
Лион, Лиллв, Руан олалаштэ фашист-влак двн
пашазэ-влак
коклаштв
крэдалмаш л жйадаж.
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Шукэртэ.' огыл Францийыштэ Шотанын правитьылствыжэ паша ыштымым чарныш Лэбрэн
прэзидэнт
Дальдэлам
министр кабпньэтым ышташ пуэн. Дальдэ у правитьылствын* програмыжым ыштэн. Франций
иарламэнтыш пэҥгыдэм
даш луктын.
Дальдэн ыштымэ програмжэ парламэнт дэпутат-влаклав|кэлшэн огыл.
Садлан Дальдэн прави
тьылствыжэ ик еуткамат ыштэн огыл, паша
ыштымым чарнэн.

ой

би

Фашист влак вуйыш
тым нӧлталаш тӧчат
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Парламэнт погынымяш
годымак,
фашиствлак
Парижыштэ ышкэ ви
йыштым ончаш тӱҥалыныт. Иунын тӱҥ
шонымашышт— правитьылетвым еӱмырал шуаш,
парламэнтым шалаташ
да фашист диктатурым
ышташ.
Париж урэмыш чыла

ци

4-шэ фэвраль. Рушар- лан йэҥ толын шогальэ.
ньӓ кэчэ. Тачэ Шэрну- Тидэ—Шэрнур МТС Порышто пазар кугарньагай литотдэл
начальныклан
куго ок лий. А толшо полшышо
Мо и с э й э в
йэҥыштат куго огытыл, йолташ. Погы ышо йо*вик тэрыш нылытын-визы- влакышт—Шэрнур МТС
тын пурэн шинчынытат, районысо пйоньэр-влак,
тӱр да тӱр чэркэ вашта нунын коклаштэ вожарэш шинчышэ обшиват* тыйыштат улыт. Нуно
лымэ, чэртакан, шэмалгэ кокымышо сльотыш потӱсан пӧрт ваштарэш то* гынэныт. Пэрвой сльот
лын шогалыт. Коклашт шымат М о и с э й э в й.
ышт йамшиклан ик куго тӱҥал пуымо почэшак
йэҥ гыч улт. Нунын им- ыштышт. Тунам пйоньэрньэ йолышташ тӱҥалмышт влак 17-шэ партсйэздлан
годымак рвэзэ-влак тӧр- ышкэ ӱмбакышт обэзашталтэн-тӧршталтэн чэр- тьылствым налыч, а татакан пӧртышкӧ куржын чэ мо ыштымышт нэргэн
пурат. МТС Политотдэл ойлаш чумыргэныт.
пӧртыштӧ ик ӱдыр кӧ
2-шо сльотым Моисэтолшым возгалэн шинча. йэв йолташ вуйлата. А
—
Ындэ куш кайыман—
погынышо
йоча « влак
рвазэ-влак йодыт.
ышкэ
пашашт нэргэн

Франций кумдыкэш
забаетовко

НЭУДЬШ ПЫТАРЭНА!
У Торйал ШКМ (Торйал р-н) нэуд пытараш
чот пижын. Сай тунэмшэ
влакым удан тунэмшэ дак
пэҥгыдэмдымэ. Ты паша
штэ комсомол йачэйкат,
пионьэр етрӓдат чот пол
шат. Адак каетэнэ почэш
кодшо-влакым поена туныктат.
Тунэммв пашам адакат

талыштараш груп двж
груп, тунэмшэ дэн тунвмшэ ваш-ваш ӱчашэн тунэмыт.
Тошто Торйал ШКМ
дэн химий да ясторий
прэдмэт дэн акадэмбОйым
ыглтымэ.
Тыгэ пашан еайлыкшым нӧлталын, 3-шо чырыкыштэ нэудым йӧршыж
пытараш мутым пуэаа.
С.

Акадэмбой
Урок пытыш. Рвэзэвлак канаш
лэктыч.
Щашкв дэн да мойын
модын жапщм эртармэк
акадэмбой ышташ клаеыш4пурышт
Матэматикэ двн туныктышо задачэ-влакым
доскаш возыш. Тунэмшэ
-влак иктыж дэч вэеыжа удатлэн задач ышташ пижыч. Тунэкшэвлак кидышта караждаш
мадаш вала,

Вич минут жап гыч
туныктышо дэк ыштымв
задачым
иктын-коктыя
намийаш тӱҥальыч. Чыланат иуэдэн пытарымэкышт, шкэдакышг шаланышт.
Эрлашыжым пала л:жйэ: Ручкин задачым еай
ыштэн.
Тыга акадамбойым ышта , шыичцмашнам йашарэна.
' Рэчкин.
З ан > мегы р

САИ КАНВНА
Тэвэ рвэзэ ӱдыр-влак
Марий-сола школыш толын пурышт. Сумкаштым пыштэн, рат дэн
шогальыч. Нунын дэкэ
мийэн, санкомис члэнвлак арулыкыштым ончаш тӱҥальыч. Ик йэҥжэ кӧн могай арулык
нэргэн кагазэш воза.
— Мыйыи могай, Нас
тасий?
— АРУ— Лиза, мыйыимогай?
— Мӹйжын могай ва
ра?—Мустай Пэтыр йодо. А ышкэжэ вуйжым
шылта.
— Молав
вуйатым
шылтэт?
—• Ончо, Лиза, Пэтырын шӱргыжӧ могай лавран—пионьэр Ивук кычкыра.
— Пэтр! Вашкэ мушкын пуро!—Лиза чыштыра. Пэтр вожылмыла ли
йыи коридорыш ошкы

тат. Туштак карта дэн
модыт,
,
— Володьа! Чумал!
— Карта, карта а-а!!.
Класыштэикӱстэл йыр
погынэн
шинчынытат,
„рич-рач" дэн модыт. Вэс
вэрэ шашкэ дэн, VI шо
групышто вйкторин дэн
модыт.
— Мэтри пӧртыктӧ!
— Йӧра-М этри пӧр*
тыкта,
Пӧотын-пӧртын
викторинэ 25-ан сипрэш
шогалэш,
— Мо тугай КИМ?
— Комунистичэский
интэрнационал молоде
жи!—Мэтри рашкалта.
Кӧридорышто туныкты*
шӧСтэпан Альэксэйэвич,
ышкэ йыржэ рвэзэ-ӱдырвлакым чумырэнат, бала
лайка шокташ туныкта.
Кӧ мом ок умло гын,
йодыт.
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ХУДОЖЭСТВЭН ОЛЭМПИАДЫМ
КЫЗЫТАК ТӰҤАЛЗА!
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Пэш кэрты т!
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Ира Кицовскайа (Моско) школ художасткаи
олэмпиадыштэ бэспризорникым* кушта.
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Роскино зал эр годсэк у айдэмым шочыкта
йоча-алакын
йӱк-йӱа- лӱман тӱшка дэкламацэ..'
нышт дэн шургалтэш. Варажым муро шэргы^Оҥгыр йӱк шэргылтэ таш тӱҥальэ. Тидэ годым
В/ о л г э н ч ы д а
ко* Изогина дэн ВолкЬа куш*
йын алэктрис
лампэ- таш лэктыч...Колтат вэвлакволгалтыч, Зал шып- лэ...
ланыш. Сцэныштэ "ФЗД — Онсо куээ кэртыт—
ыштэ тунэмшэ влак,, Пав ик изи йоча пустырталта
лик Морозов" памӓтник
— Пэш кэртыт—манаш
ыштымэ нэргэн, тӱшкан вэсыжэ.
дэкламацым лудын пуЗалышта нимомат колаш ок лий—копа соышт.
Тэвэ Гурьйэв кармо- вымаш мӱгыра. Чыла йоньым нумалын лэктэш. ‘ ча влак пэш куанэиыт,
Пӱкэныш шинчын, шуко
Тӱрлӧ тӱрлӧ
мурым
мурым шокталтэн пуыш. мурышт,
пирамидым
Чинков изи капан рвэзэ ыштышт,
почэламутпӱкэныш шинчын, а йол- влакымат лудэдышт. Утжо кӱварыш ок шу...
лар^кшэ
Нэкрасован—
Сцэныштэ тӱҥалтыш ФЗД-ыштэтунэмшын лудшколысо марий груп. мо почэламутшо
паш
Юзлыштшо влак
ожсэк кэлшыш.
Тыгэ
Йошкар.олашпизырналт илышэ марий
калыкын койышыжым ву- тэ йоча художствэн олим
пиад тӱҥальэ.
чат.
Казаков Н.
Пӧрвойак „Рэвольуцо

Дэжурный шӱкшӱ шо
вычым нӧртэн
толын,
доскам ӱштӧ. Шкап гыч
порым
луктын, доска
воктэн пыштыш. Вара
партым ӱштын нальэ.
Кэчываллан
лэкташ
оҥгыр йӱк лиймэк, чыланат столовойышко ош:
кэдышт.
...А варажэ рвэзэ-ӱдыр
влак курыкышто мунчал-

*

*

Токи мартэ каиышым
тыгэ огыаа эртарэ ильэ.
Шэрнурэш лэкшэ „Йамд э лий* гдзэт ПЭШ кугун
полшыш. ДСУ
пужэн
сайлымэ дэч ончыч куль
тур массэ сэктырым Вайшэв Ф. вуй^атыш. Кызыт пионьэр Димнтрмйэв Ф. вуйлата. Тудым
сайлымэк картанат, курыкат шочо. „Викторннэ-,
„шашкэ", „рич-рач" модышат тарваныш.
В. Йынуш

Куанэн эртарышт
в фэвральыштэ Козмодэмйанск олашта каныма
кэча сай артыш.
-*
Эрдана пионьар клуб
йоча-влак дэн „чынтырчыҥгыр*1 тэмын. Сбор
11 час гыч тӱҥалшаш
ильа гынат, йоча-влак
Ю часланак лыҥ чумыргэныт. Модмаш тӱҥальэ.
Клуб залым шэргылтэн,
пионьар - влакын оҥгыр
гай йӱкышт шокта. 12
час шуо.
Ты жаплан кино тӱҥалшаш. Кино оҥай лийшашЫм колын, олан чыла
лукла гычшэ пиояьэрвлак чумыргат.
Нионьэр клуб гыч ет-

рой дэн кино тэатршп
ошкэдьпйт. Кино тӱҥальа. Чыланат ик йӱк дэн
„Крас-ные-е
дья-волята" лудыт. Залыштэ шы*
ҥа каймӹм колаш лийэш:
шинчам пыч ыштыдэ кином ончат. Киношто Будьоный койо. Залышта
кӱдырчӧ гай вийан копа
совымаш, „Ур*ра“, „Урра!“ шэргылтэш.
...Кастэнэ вич часлан
пионьэр клуб йоча-влак
дэн, адакат шыҥ шыҥ
тэмын. Мурымаш, куштымаш лийа...
Эмма
Отв. рэдактыр —
3. Иаковлева.
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