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1м ■ашиин и р ч к у т м а м , Йамд» лиМ

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН
ОРГАНЖЭ

КУНКЗЧЭШИНКАКАЛЗКТЭШ

Вольыиым сай
ончат

Кужэҥэр ШКМ ыштэ
тунэмшэ влак (ИЬрнур
р н) имньым, моло воль*
ыкымат чэрэт дэнончат.
ГЯЗЭТ АК: 1 тыл. 30 ыр, Ь тыл. Тэвэ Матвэйэв МиклаА
90 ыр. 6 тыл 1 т. 80 ыр» ик ий- прэзым оича. Тарасов,
лан Я т. бО ыр.
^айбэрдин, Паланурцэв
АДРЭС: Йошкар-ола, Комунист
Пидалин,
Голосов ни"
урэм, 5.
ньым ^нчат. Михэйэв Ф

№ 3 2 I 6 Ӓррэль

ЗВЭНАДА МОМ ЫШТА?
ОЙЛЫЗА!
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Мӧҥгыштыда культур
йулам пурташ мом ыш
тэда?
Звэна сборда кузэ эрКаникул жапыштэ чумыргэн мураш, модаш
та, -ушкэндан звэна дэн
тӱрлӧ
кружоклаштэ пашам ышташ кӱлэш.
каныш, йара жапдам куСӱрэтыштэ:
Ошӱргӧ пионьэр огрӓдысэ (Йозэ эртарэла?

ой

Звэна влакын пашаштым палэн, сайышт дэч
опытым налын, осал^ыштым тӧрлаташлан „Йамдэ лий* газэт звэна-влаклан 12 ш о апрэль гыч
1-шэ м*й мяртэ .ышкэ
стр аницэш ^ж э обл ас
пэрэнличкым эртараш
тӱҥ алэш . Пэрэкличкышкэ ушнышо эн сай звэ
на-вльк 2-шо
Пӱтынь
Ушэм пионьэр сльот лӱмэш пагалымэ альбомыш
пурталтыт.
Зэна вожатый, гшоньэр
влак, тидэ пэрэкличкыштэ ^ышкэ звэнадан пашаж
нэргэн ойлыза—„Йамдэ
лий“ газэтышкэ возэн
колтыза.

кӧ почэш кодыт, нуиы
лан тэ кузэ полшэда,
ты шотышто кӧ ончылно шога? У тунэммэ ийлан
йамдылалтмаштэ
мом ыштэд*? Каникулдам кузэ эртарэдч?
Ш ошо аҥ ал -н кузэ
йамдылзлтыда: школ пакчадам йамдылэн шукташ
мом ыштэнда? Колхозвлаклан кузэ полшэда?

ск

Тока мэ пионьэр орга
низации Лэнин лӱмым
налмыжлан 10 ий тэммэ,
алак 2-шо Пӱтынь Ушэм
пионьэр сльотлан йамдылалтмэ нэргэн возышн*. Тидэ пиш а эн утла
звэна д»н ышталтэш.

Тэҥгэчэ йалысэ школлаштэ
каникул тӱҥальэ. Сай каныза!

шкар-ола р-н) лӱшкышо (шумовой) оркэстр.
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Йужо звэна-влак тӱрлӧ у пагцам ыштат (сбо
Сталин йолташын ойлымыжым
рым колхозлаштэ эрта
рат, монь). Тэндан звэна- шинчэна
аа пашаштыжэ могай у
Мэ, Памаш-сола ШКМ тым
лончылымо гынд
шотым пуртэн—возыза.
штэ
тунэмшэ влак (Шэр- шагал, тудым илышыш
Йолагай, болтун-влакымат возаш ида мондо. нур р н) Сталин йолташ- иурташ кӱлэш . Сталиж
ын XVII партсйэздыштэ йолташын ойжым кузэ
Пйоньэр-влак, ^ тидэ ыштымэ докладшым лон- т у к тэд а: у тунэммэ ийушныза, чылэн пытарышна.
лян. шошо аҥалан йамП эрэкличкыш тэмо нэр- пэрэкличкыш
Кузнэцов С.
дылалтмаштэ тэ мом ышгэн ойлыман? Эн ончы ышкэндан сай пашадам,
Рэд кцэ дэч: ХУЧ1 шэ тэда, испытаньылаа куз»
чак— 17 шэ партсйэздын, ситыдымашдам ончыктыСталин йолташын, моло за. Сай пашалан ваш партсэйздын пунчалыш йамдылалтыда?
оннан докладыштым ку ваш тунэмын, ситыдыма
зэ тунэмыда? Тунэммэ шым тӧрлитэн, куго сэ
гына огыл, нунын ойлы- ҥымаш дэн Лэнин лӱмым
Мэ, Т о ш т о -Т о р й а л XVII иартсйэзд лӱмэш
мыштым кузэ
цтуктэн 1налмэ кэчым, 2-шо пио- ШКМ штэ тунэмшэ-влак
вю гэда — к у з э т у н э м ы д а , I ньэр сльотым ваш ли- (У Торйал р-н) Сталин поена иуеакым ыштышиспытаньылан
к у з э ' йына!
йолташын XVII парсйэз- на. Туц 1то тӱрлӧ плакат,
йамдылал >ь>да, звэн аш -1 Кӧ .ончыч пэрэклич- дыштэ ыштымэ о т ч о т книшка-влак улыт,
тыда, групыштыда кӧ- *кыш ушна, йӱкым пуза! докладшым лончылышна.
Дубровин Л. И.

XII ПАРТСИЗЗД ПУСАН

Ик групэш кок ийлан иктат код%
ман огыл
Мэмнан Марий - Кужэр
ШКМ штэ тунэмшэ-влак
(Морко р-н) толшаш ту
нэммэ ийлан чыланат
вас групыш кайаш тыр-

шэна.
Садлан
б-6-шо
групышто тунэмшэ-влак
урок д»ч вара ик час
тунэмына.
Иванов Сэмон.

Нэудым еай дэн вашталташ
пижынна '
Мэмнан К о ҥ г а н у р жынна.
ШКМ-штэ (У Торйал р-н)* Томам тунэмшэ-влдк*
тунэмшэвлак йспытаньэ ым е а й
тунэмшэ-влдЕ
годым н э у д отмэткым дэкпэҥгыдэмдэн улынд.
еаӓ дэнэ вашгалташ пи- *
Басов И.

к т ы м ш н э школ пэлэн

Тэвэ „вожатый*

Вожатый-влак пионьэр- нын оядалыш. Йоча-влак
•ШЛЫУР ПЛОШЧАДНЫИ ышш влаклан
примэрым ончык- уэш йодыт:
тышаш
годым, йужо
— Тӱмырэт дэи галстгодым
йӧрдымӧ
пашамат укэтым налынат?
КЫЗЫТАН ЙШДЫЛШМАН
ыштылыт. Тэвэ Шолэҥэр
— Укэ, оксажэ пытэи*
ыс... (А оксажэ Ратмановын кӱсэнжэ гыч шикшалтыи)
Адакшэ арулык шотшо
нимат укэ. Ӱмбалсэ тувуржо туҥгыр гай... Вот
„вожатый*
Марьин
Рэдакцэ дэч: Звэнигоя
Райкомол дэч Ратманов
Стэпаичм вожатый гыч
кораҥдэн, пионьэр-влакыи спэктакль оксаштым кычал налаш йодына.
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пионьэр отрадыштэ (Звэ
нигов" р-н) вожатыйлан
Ратманов Стэпан ш >га
Логаш шога да... Паша
нэргэнжэ сайынак кутыраш пэрна. Йоча-влак спэктакль шындаш моткочак
йӧратат. Тидым Ратмановат палэн налын. Садл'&нж эрэ спэктакльым
шындыкта. Тыгэжэ йочавлакым сай пашалан ту
ныкта шныда дыр? Йоҥылышлийыда Тудо спэктакль окса дэнэ тӱмырым, галстукым налам ма-
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ОЙ-йой Сэмонын йылмыжэ писэ!
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Илымэ
курымыштэм
Мы&ат нунын дэн пыргпуко звэнашкэ
ш уы лья куржын пурышым.
нам Звэна вожатый-вла—
Семон шӱжарэгым
кымат ужынам, нунын- наляш толынна—ик йоча
коклаштэ сайжат уло: пэлэштыш.
нуно сай тунэмыт, про
Омбалне шинчышэ Сэгулы м огыт ыштэ, тоЛа- мон сяҥгяжым куптыршышым чарат,
ышке тен, уло кэртмын,—тачэ
звэнасэ
йолташыгатым ок мяй! Эшэ толыда гын,
погэн колхоз имньэ уш- тӱкалэи луктам!—манын
кал шогымо вӱташ кат кычкырал шындыш. Пы
кайат... А йуж ы ш т йыл- лшэмлан „ йоег“ тучы н
мышт дэн ший курык- кодо (ала кузэ соҥгыра
ымат ыштат, а паш адэн- ыжым лий)
ж э нимат укэ... Но... ты„Кӧ тугай Сэмон?"—
гай
вожатыйым
альэ шонэда д ^р . Сэмон Лон
мартэ ужын омыл...
Ш К ^-ы ш тэ, ( М- Ту р э к
Тэ п э т палынэда чай. р-н) 5-ше групышто туЧуза, ида ващкэ, ратшэ нэмэщ. Тудын фамильыдэн чыла каласэм. 28 шэ жэ — Григорйэе, Сэмон.
мартыштэ Лоп-йал (М- Ту Григориев Лоп 2-шо отрэк р-н) урэм дэн* ка- рӓдыштэ ик звэнам „вуййышэмла йоча - влакым л а т а \ Вуйлаташыжэ ала
ваш лийым.
кузе вуйлата да, шко— К уш к ай эд а?— йо- лышто прогул ышташ
дым.
пэш полша. А тудын пи— Ик йолташ ӱдырна сэ йылмыжэ ышкэж дэшколыш толын огыл ла, чат тале. Тыгай йылмым
тудым налаш кяйена— нӱшкемдашат уто огыл...
ойлат.
Эрзэ.
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Шошо кэчэ ышкэ пашажым ыштж да ышта: лумым шулыктэн вӱдыш савыра, мӱндӱр
кайык-влакым мэмнан дэк конда. А варажэ
гудым кэҥэж поктэн колта.
Кэҥэж ала кунар торак огыл: шижынат^
от кэрт, толынат шуэш. Мэат тунэммэ ийым
кошартэн, кэҥэжым ваш лийына.
Кэҥэжым мыланна сай эртараш кӱлэш:
нэйшо вуйнам кандараш, тазалыкнам пэҥгыдэмдаш, кид-йолнам вийаҥдаш. Садлан
лийын кэҥэж коч кажнэ пионьэр-тунэмшылав вӱд, кэчэ, йандар йуж дэн могкоч сай
Аолташ лийман.
Тенэй кэҥэжым йоча коклаштэ кап-кыл
тазаҥдарымаш паша кузэрак эртаралтшашлык? Промышлэн районласэ, начар тазалшкан
ея сай ударник-влак облас лагэр коч колталтыт. Но, вэт тышкэ шагал йоча логалэш,
мЯлыштлан мом ыштыман? Молыштланат
кузэ лийын,* тугэ куржталман огыл, кап-кылим чыижэ дэнак кеҥэж коч вийаҥцышашыя канаш кӱлэш. Тидлан вэрчын тэнэӒ
ш колла пэлэн таэанД рымэ плошчадкым
ышташ кӱлэш. Тыгай плошчадкэ кажнэ
ШКМ, образцово тӱҥалтыш школ иэлэн обэзатьылнэ лийман. Тидэ вэлэ огыл, чыла
школ пэлэн физкультур плошчадкым ышташ тыршыман.
Тазаҥдарымэ плошчадкэ кок тӱрлӧ лийыт:
нктыжэ сутка мучко пашам ышгаш тӱҥалэш, а вэсыжэ—кэчывалым гына. Сутка муч
ко паша ыштышэ плошчадкыштэ йоча-влак
йӱдымат туштак (школышто, альэ вэс пӧртиштӧ) малат, а вэсыштыжэ-йӱдлан мӧҥгышт кайат. Тушто сай оборудоватлымэ
физкультур плошчадкэ, адак кочкаш пукшы
мяшат сай лийгиан
Рвэзэ-влак, ышкэнданшколда пэлэн т а з а ҥ дярымэ плошчадкым почаш вожатый, туныктышыда-влак дэн кызытак пашам ышгыза:
физкультурӱзгар налашлан тӱрлӧорганизацэвлак дэч оксам погыза. Плошчадкыштэ кочышым ышташлан колхоз-влак д*ч, ышкэндан ача-^авада дэч продуктым погыза. Ту
иэм чарнымылан плошчадкэ почаш чыла
йамдэ лийжэ.
Кэҥэжым сай ваш лийына. Вуй-ушнам
кандараш, тазалыкнам пэҥгыдэмдаш чог
пижына.

Альэксэйэв ог- Пйоньэр историШэкльанур пионьэр отрӓд кэҥэж- эшат шоналтэ йыЧ туяэмыяа
Куго-Кожлайал тӱҥ ал- Мз, Тошто ТорЯалШЕСМлан ок йамдылалт
тыш школышто тунык- се м э н ь зр -в л а к (У ТоШеклӓнур
ШКМ СЭ
цвоиьэр отрӓд (Йошкарола р-и) кэҥэж каникул
жяпыштэ кап тазаҥдарыаа пяша эртараш ок
Даадылялт. Ты мерте

нк кумыр оксамат погымо огыл.
Шэклӓиур
ШКМ-лан
кызытак паШажым вашталтымаи.
Йярыгин А.

тышо (Моркор-н) Альэк- рй*я р-н) ышкэиан ш а сэйэв В. шокшо кочкыш нчыиашкам ш араш ч >т
шолташ огэшат шокалтз. тыршзиа. Кызыг пиоТунэмшэ влак кукшо ки- мьэрыижсторийжым т у ндэ дан жапым ертарат. язмыка, «элитлоторэйым
Вуйлатыш» Альзксе- аргаэекя. Дубровин,
йэв!
Ш жшо
кочкмш
...
шолтыктыметьш яучэиб. 1 2-шо м оги р.

Йошкар ола ронолан дэткор Кӧ сай очэркым, ойлыма-г
сэрышым сайын тэргыман
почэламугым воза?
ТГытартыш тылыз» мар гай осал пашажым к у Совет писатьыл Ушэм | лийеш:
та Йошкар-ола РОНО тэр далташ кӱштэн, пэҥгы- дэн облас газэт-журнал
Сай ойлымашлав—#60
гаш колтымо матариа- дыа
шижтарэн,
адак влакын рэдакцышт сай таҥ гэ—а пӧлэк.
матариа- очэрк, ойлымаш, почэлалым тэргыдэ порфэльыш Райкомолыш
Сай очэрклан—ЗОӦ*.
мутлан 1-шэ ийунь мар
тэ, шкапыштэ, куго пап лым пуымо“-—манэш.
3 пӧлэк.
кыштэ к^йы кта ильэ. КыАТ
Сай почэламутлав—^ДО
Тыгак
йӱын
кошт- тэ* конкурсым эртарат.
яытрак дэткор возыыым мыжлан Мозар школышИоча илыш гыч тыгай т.—-3 пӧлэк.
таргаш
пижэ.
Арбан то туныктышо (Роҥго тэмэ-влак дэн возыман: I Моло сай прошзвэдввм*
ШКМ - штэ туныктышӧ й/с) А ф ан ась ев И. А
1) Социалист собствэно- влак газэт-журналлацшв
ГАрбан' й|с) Изибай вын нэргэн йункор матэриал сым аралыш э гэрой-влак пуоталтыт
Ӓӱын коштмыжо нэргэн почэш тэргаш колтымо нэргэн (ойлымаш)
Воеаш тӱҥалш » рвэзв2) тунемшэ ударникТэргэн налын, мылаш ц ильэ. Тудо йункор ма
влак, ты конкурсыш ущ тыгэ увэрта: Изибайэв тэриалжэ чынышкэ лэк влак нэргэн (очэрк.)
3) лодыр, альак (лавы- нэн ышкэндан очэркдам,
чынак йӱн коштэш, за- тын, туныктышым вэр
ран
коштшо) - влакым ойлым«шдам тыгай адрае
ньатьЭч кодымашыжэ-' лийын огЫл. РОНО дэн жэ гыч 4-шэ фэвральыш- мыскылэн возымо ойлы- дэн колты8а>Иошкар-ола,
гкомунист урэм, &, КОЕрайпрос могырым Изнм- тэ кораҥ^ымэ — манын мо •
4)
пионьэр
звэнан
пакУРе ЖЬУРИ (ириввэдэвь»
байэвлан умбакыжэ ты- увэртарыш .
пашажэ вэргэн (очэрк) , ончышо комие) сэкрэтар
ГУЩ ИНАЛАН ГАЗЭ ГЫШ ПУРТЫ - б) пионьэрвлакы н ыш- 'Айзэовортлан (Дэрэвӓщкэ йэшышкышт культур кинлан)‘ Произвэдэньы*
М О НИМ ОГАЙАТ ОГЫЛ...
йулам пуртыш аш вэрч Дам сайьш возэн, шоӓа
кучэдалмышт ’(ойлымаш) лӱмдам возэн келтыза,
(„ Пионьэр * дэткорын сэрышыжэ)
б) МАО могай лийша- ышкэнДан чын лӱмдам
Мыйэ тэндан газэты- Ӱ м а ш т э т у д ы н т а т " шыжэ нэргэн (ойлымаш) фамильыдам в»е коиввршкэ пуртымо матэриалда акшэ дэн тӱрлӧ пакча
Зн сай произвэдэньым тэш колтыеа
почэш тыгэ увэртэм: шо- сӓска йыраҥ ӱмбаланак возышо влаклан
пӧлэк.) Кӧ сайракын воза?
кшо кочкьгп укэ манын лийэ, рольык кочкын пыт
возымым школ вуйлаты- арыш.
6 0 0 0 „В а м д э л а й “ в эр ч \
шэ Гущин кызыг м артэ-1 Гущин тыгэ ӱскыртлаат парньа воштшо онча, нымыжым кунам чарна
„Иамдэ лий" ын тиоажшым
нимогай мэрымзт огэш гын? Мэ, туиэмшэ-влак
Й
ош
кар-ола
Роно
дэч
ыштэ; шокшо кочкышна
тыгэ кодаш ок лий!
тэргэн, кӱлэш мэрым ыштугак укэ.
ышгэныт
Газэт шарымэ планым кушмашым
Кизыт школ вуйлат- таш йодына.
(Ззэнигов
—
53
ЭКЗ-лаВ;
поена
район-влак
шинча
Пионьэр
Щааран.
ышэ Гущинын ойжо дэоблас
дэч
ӧрдыж
вэрла
ончэнак
кӱрлыт.
„Йамдэ
иак 20 воэ тэрысым коРэдакцэдэч: школ пак*
9
экз.,
Курык-Мариӓ
36л
ий“
газэгынат
март
тыр э м лакыш луктын куд- ча ӱаҥдышаш тэрысым
л
ая
).
лызэ
дэчын
апрэль
тыалтымэ. А школ пакча- корэм
лакыш 4 луктын
Район пионьэр бӱро/нажэ к аҥ га^аҥ д аш кӱл кышкымыжлан да ш ок лызылан тиражш э изэмын.
Поена
район-влакым
влак
ты шотышто паэш ильэ, пэш шэргын шо- шо кочкышым ышташ нинал
аш
гын,
тыгэрак
кошам
ш агал
ыштат.
га. Тывэч оалэ: Гущ ш ад- могай мэр ыштыдымашйэш:
Парэҥгыи
м
артты
„Йамдэ
лий*
газэтын
кат ӱмассэ гайак мэм ныжлан Йошкар-ола ронам
шокшо
кочкыш но дэч Гущиным нэш чот лызышгэ 400 экз. ильэ, тиражшым бОЮ-ыш шуапрэяьлан 114-ыш волэн. ктыш аш
.вэрч
вийав
дэч п^ос н а кодынэжэ. пӱтыралаш йодына
Моркын 899 гыч716-ыш , крэдалман. Паоньэр, йуШ эрнурын 408 гыч 316- н ю р йолтагп влак! ЫшДэткор сэрыш почэш
ыщ волэн. Моло район- кэндан пионьэр газэт„Вожатыйым пиеэшга- Нурӱмбат Щ.<С йачэ^кэ влакшат
нинын
дэч дам б000 ыш ш уктышащ
ры ман" манын „У еурт4* еэкрэтар, Краснов Йапы- кугун ак ончык кайэн вэрч
вийан
крэдалза!
комсомол йачэйкэ чэлэн- кым паша гыч кораҥды- огытыл. Л ачак Звэнигов, Май тылызылан тираж
еэ отрад вожатый Йэфи- мэ манын М орко райко- Курык-Марий район влак ым 6000 эка. шуктыгнащ
мов
нэргэн „пионьэр- мол увэртара.
дэн облае дэч ӧрды-к вэрч!
влакын* возымышт по
Н.
вэр-влак
гына изиш ак !
„Йамдэ лий*-ыш возычэш Морко
райкомол
мо
дэч
вара
Памаш-Согыч вожатыйлан полшаш
1-шэ групым ӱж- Мэмнан пашана
(И Ьрнур
тӱҥалына маныи увэр- ла ШКМ-сэ
Мэ, *•ам им-сола ШКМ
р-н) хозком вуйлатышэ
ына.
тарат.
ыштэ тунэмшэ-влак (Шэр*1
Волков пашалан пижын.
Мэ, Тошто Т о р й а л нур р-н) к^лык коклащ»
Нурӱмбал ШКС дэн
Кушн-нур комсомол йа- Кызыг шыл шӱрым шол- ШКМ-ын (У Торйал р-н> тэ. адак школы ито
чэйкэ пашам огыт ыштэ тат. Столовойышто йан- III шо групышто тунэм экз. газэтым шарэна Ти манын „шинчышэ1* дэт- дарлык шот гына укэ. д л е - влак пэлыжэ у т л а дын кокла гыч шукЫжо
Гидлаи Волковланат, санкорыи воэымыжо—чын. ком вуйлатышэ Дани- „Йамдэ л и й “ газэтым „Йамдэ лий газэт.
лудына. Тыгак ышташ
Кушнанур комсомол йаЙаковльэв Н.
вяжаш* 1-ш» г р у т м ӱжына. _•
чэйк» еэкрэтар Данвлов- ловланат чот
3-шо могыр "
Дубровин
дан выговорым пуымо, ышт кӱлэш.
'
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« Г о п 4*
Тидэ модышым шога» ойлышо модыш гыч луклынат ышташ лийэш. талтэш.
Йыр шынчыт гын,
сай - 1
3 модыш
рак лийэш.
! лэкмэк, угыч ын шотлаш
Модышын правилжэ , тӱҥалман. Тыгэ
модшотыгайэ:
! вдак эрэ шагалэмыт. Мо1. Модыш т ӱ ҥ а л ш э дцщыпгго кӧ ик канат
____________ ок ыштэ,
гюта1*4 манэш,
ияппш вэсэ
ПЯР.» „ко„КО- йоҥылышым
иктэ4
кы т“ т, м. Тыгэ 7 мартэ тудо сэҥа.
лудын кайат. „Шымыт**
3. Ты мутым вэсэ дэманмэ олмэш „гоп44 маннат
вашталташ лийэш.
ман.
7
ан
сипр
дэн тӱҥ алэш
2. 7 дэн тӱҥалэш (70),
7 дэн пыта (17), 7-лан альэ пыта гын, „Гоп“ олпайлалтэш (21) гын, ты- мӓш „Цац“ манман, 7-лан
гай годым „Го п“ олмэш пайлалтшыжым „Г о п“
йоҥылыш
сипырым манашак лийэш.

Мэраҥ дэн рывыж

и

Чиркэ ШКМ-сэ пиоКуго-/" оркий л (Звэяьэр влак (Оршанкэ р н) ' я я г о в , р я ) тӱҥалтыш
школ пакча ӱаҥдаш 6 цэ- школышто тунэмшэ-влак
ятяьэрломыжӓмпогэныт 11 шырчык омартам ышЕолхоз-влакын урлыка- тышт. Адакат ыштат.
шыштым нэрэштарышт. I
Подтьажкин, М.С.
Ш колш ӱльы мкугоур.! у СУ0Т“ КОЛХОлык шӱльӧ дэнэ вашта- п
г
ятымв Шош *аҥанэргэн ЗЛЯН ПОЛШЯТ
25 теҥгэат 85 ыраш кна-' У ор ттӱҥ ал ты ш ш к огам калык коклашкэ ша- лышто
тунэмшэ - влак
рымэ. Щэрбаков П. В. (Морко р-н) „У сурт"
Мэ, Памяш солатӱҥал- колхозын урлыкашыжым
тыш школысо пионьэр- шытыктарышт. Шыдаҥ
влак (Шэрнур р н) 1 12 моло
культур - влак
кяло ломыжым погышӧа. 100% шытишт. А пурса
Льубомиров Э. 96% лэктын. Ник. Н.
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ЙАМДЫЛАЛТМАШ ГЫ Ч
пакчана йамдэ лийжэ
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Тидэ модышышто 40-50
Аэроплан ышташ тунэмына
йоча дэч ш агал лийман
Мэ, К угоРуй тӱналЧиркэ пионьэр-влакат огыл, утларак лийыт—
тыш школышто тунэмшэ- (Оршанкэ р н) сай мо- эшэ сай.
влак (У Торйал р-н) аэ дэль ышташ увэртармэ
1 Модшо кокла гыч
роплан
№одэльы м ыш- конкурсыш ушнышт. Кы- рывыж дэн мэраҥ лийтышиа. 26-шо мяртыштэ зыт авиомодэльым ыш- эш. Молыжо кумытлан,
колтышна да, пэш сай тат.
Ш укэртэ
огыл н ы л ы т л а н , жальэ сизыт-кайыш. 40 мэтркутышым „чоҥэштышэлудым*4 ыш- ла шотлал*ын Ш О ! алыт.
лиймэкэ
чоҥэштэн.
к тэныт. Тудо лудо ик I 2 Свисток
Аыипин С., Соловьйов мэтр кутышым чоҥьшта. модшо-влак кидым вачэ
И. Рӓбинин А..
кӱкш ытыш нӧлтэн шаЩЭ| баков П. В.
рэн кругӹм ыштэн шоАрулыкым ончэна
галыт. Модшо коклаштэ
Мэмнап Азйял ШКМ- улыкым эрэ онча. Кӧн кумда вэр кодшо.
3. Свисток лиймэкэ киын (Морко р н) санком ш ӱргыж ӧ лавран гын,
дым тугак ыштэн пурла
вуйлатыш э Михайлов ар- муш каш колта. С. Н.

вэлыш савырнат. Уэш
свисток лиймчкэ шола
могырыш савырнат. Свисток почэш модшо влак
пурла могырыш да шола могырыш савырнылыт, а нунын кокласэ
вэрыштэ мэраҥ дэн ры 
выж курш талыт. Рывыж
мэраҥым к у ч ышш] годым модыш вуйлатыш э
савырнаш с в и с т о к ы м
пӱа.
4.
Мэраҥ
кучымэкэ
модыш угыч тӱҥалэш
(вэс мэраҥ дэн рывызк
лэьтыт)

Ро

сс

Дэткор-влак, ситыдымашдам тӧрлатыза
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Йамдэ лий тазэт рэ- -хо почэш кодш ат,, нувы- груиым налын, тудо гру
даьцып! I эчэ йэда шып лан лолшышат уло дыр*? л ь што кӧ почьш кодэш,
Л'уко сэрьш пура, йужо Тувыктыш о -клакат и^- тудлан кӧ полша, тувыккэчын 50 ш Я)уьш
уI э пытаььылан йамдылалт тышо — (гр у пшиод) мом
гындт, ш у ко сэ! ышыжым маштэ иктаж мом ыштат ышта - т и д ь м раш воза
(тэргяш КОЛТЬМО ДЭЧ ЮО-! дыр?
ильэ гын, гаьэтыш пурсна) газэтыш пуртяп! ок | Алак тэгэ Ш ордӱр
тяш лийэш ильэ.
лий. Молаь? Тэьэ молан: ШКМ гыч аы! э гозат
Сай паш а г эр! эн воз
ЯЗШ шуко ДЭ1 кор з< мэ
„Ш ордӱр ШЬМ - ы с э ; ымо"годым, шу к о д э т к о
тьым <бшо * ут МЭИ I ы пигньэр-ьлак (Моркор-н) ржо, йо ь штымышт вэр
иа возэн кслтат. Тэвэ „Йамдэ ли й “-ым
на- гэн гь н а ьозат. А тидэ
ик дэтк ф ты] э воза:
лын шогэна, тулэч моло паш а кӱзэ ы ш талтып кӦ
„У Торйал район, ту- газэтым Ъ0 % налын шо- тудым оргаьизатлэн, кӧ
д о * ал ( Овэтак, ИЖМ ыш гэьа
чараклэн шогэн тудо нитэ тунэмшэ глак шошо
Ш ордӱр
школышко мят ок кой. Мутлан: каяспытавьылаи йам дэ ♦ул- кунар „Йамдэ л ^ “ ми ныш жап эртарымэ нэрына, мопо школымат ис- йымым тидэ сэрьш 1ыч гэн иэш ш уьы н возат.
яытаньылаи йамды лал-1ала могай куго матэма Возымышт чылаштынат
таш ӱжыва.**
| тик лийат гынат палаш ик гайрак, ты сэмын:
Каласыза: тидэ сэрыш ' ок лий...
„Акпарыс-Ш ӱргӧ тӱҥаг а ч У Торйал школын! Тышэч раш
коЯэш: лтыш школышто тунэяспытавьылан йаидэ у л - 'зэмэткым ик тэмым на- мшэ-влак (Морко р-н)
яыжым палаш лийэш лын. тудым р*ш возаш кэчывал канышым сай
яо? Укэ, пырчат ок лий! кӱлэш. У Торйал школ эртарэна: модына, тӱрлӧ
Вэт, У Тсрйал школыш- гыч возышо дэткор ик I газэт-журналым лудына

К аньш годым модм©
модьш ьш тым,
мурышТЫ М БОӧЭН колтат
ильэ,
гын, ала иктаж куда
модышыштым, мурыштым иуртяш ат лийэш
ильэ. Модышым кӧ организатлымат
ончыкташ
кӱлэш ильэ.
Тыгакак
ситыдымаш
овчыктымо годымат, ситыдымяшын чийжым, тичакан йэҥ влакым ончыктымаи
Дэгӧор
йолташ-влак,
кӱшнӧ ончыктымо ситыды
мяш влаьым иытарэн, сэҥымашын гэройыштым
ончыкташ, ситылымашым
титакан йэҥыштым тӱжвак лукташ пижса!
Отв. рэдактыр—
3. Йаковлэва.

V—

Мароблит N9 28. Иошкар-ола Маргосиздатын 1 шэ типографийжэ. Савыктышэ иМар. Ком*.

