Чыла ад пролэтар-влак, ушныза!

ВЛКСМ МАРЮБКОМЫН Партий эрыктымаш
ОРГА НЖЭ

Пашазэ класын пашаж вэрч кучэдалаш, йамдэ лий!

КУМ кэчэш
№

57

„... Пытартыш

ик КАНА ЛЭКТЭШ
24 ИЙУНЬ жапыштэ тыгэ

ышташ ок лий
вэт.“
о

ГЯЗЭТ ЯК: 1 тыл. 30 ыр, 3 тыл.
90 ыр. 6 тыл 1 т. 80 ыр, ик ийлан 3 т. бО^ыр.
ЯДРЭС: Й ош кар-ола, Комунист
урэм, 5.

Утунэммэ ийлан йамдылалтмым тэргымэ дэткор рэйд

Школ пакчанам
сай ончэна
Бэрэзник тӱҥалтыш
школ
пакчаш
(Помар
йал совэт, Звэнигов р-н)
шӱльым, вистым,п урсам,
шэм шыдаҥЫм ӱдымӧ,
парэҥгым, пакча йэмыжым
шындымэ.
Нинэ
шурно-саскам сайын пог^н налшаш вэрч, пионьэр отрад чот тырша.
Кажнэ кэчын дэжурныйвлак пакчам ончат. Вич
бригадэ уло. , Ваш ваш
ӱчаш эн шӱк шудым сомлат.
Туныктышо Эманов.

Пуна укэ
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Мэмнан Ш олэҥэр тӱҥалтыш школышто (Звэнигов р-н) пу укэ. Школ
вуйлатышэ Привалихин
пу кондык-^аш огэшат
шоналтэ. ЙаЛ совэт вуй
латышэ С т о л ь а р о в а т
школ вэк шагал онча—
Мый Оршанкэ ра
лэш.
йон, Кучко йалэш шоЙ унусов Н.
чынам. Шылташ ом тӱҥал, мыйын ачам... 1931
Пэртылга тӱҥалтыш ийыштэ раскулачитлэн
школыштат (Морко р и) колтымо. Тудын ӱй лупу укэ. Окна-влак шала- кмо завотшо нльэ. Мый
ныл пытэныт. Мардэж тудын дэч 1930 ийыштэ
шийалта
вэлэ. Школ ойырлэнам... Умбакыжэ
вуй-латышэ Созонов П. Н. Иванищэв ышкэнжым моачалыкташ
ок тыршэ. кта—мый пашаМ ударнэ
ыштэм: 8 кана пӧлэкым
Мишин.
налынам,—манэш.
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Соэонов ок тыршэ
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Куго-Порат пэлэ кыдалащ школлан (Звэнигов р-н) у тунэммэ ийлан]йамдылалташ „Марий
кустарь“ артэль чот полша. Вашкэ ӱстэл-влакым
ыштэн пытара.
Размуников Никита.

Ш экль;нур йал совэт
мучко (Йошкар-ола р-н)
5 школ уло. Тугэ гынат,
ик школыштат п у ок
ситэ.
Ш экльанур пэлэ кыдалаш ш колх дирэктыр
Шалайэв йал совэтыштэ
пуым йодынат, вуйлатышэ Скобэльэв „кӱлэш
гын, йамдылыза"—манын
шӱрдылэш. У тунэммэ
ий аклыдымэ Скобэльэвам, Йошкар-ола райис
полком пӱтырал!
Йарыгин А.

до

„Марий кус
тарь" полша

„Кӱлэш гын,
йамдылыза"
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П эктубай
тӱҥалтыш
школышто
(У Торйал
р-н) у тунэммэ ийлан пу
ситышын
йамдылымэ.
Учэбник-вдак,
тэтрадь,
ручка чыла йамдэ. Пӧр
тат ачалымэ.

ф

Чыла йамдэ

з

Кузнэч пэлэ кыдалаш
школ (У Торйал р-н) кодшо ий шыгыр пӧртыштӧ
ильэ. Толшаш тунэммэ
ийлан у пӧртым ыштэн
шуктат. Ты пӧрт куго,
волгыдо, йоҥгата лийэш.
Иэрмаков, Иашмэтов.

Марий - Йошкар Эҥэр
тӱҥалтыш
школыштат
(Ш эрнур р-н) у тунэммэ ийлан йамдылалтмэ
паша вэр гычшэ ок тарванэ. Школ йыр пэчым
ачалыктэн огыгыл. Пуат укэ. Парт ок ситэ.
Угычынат ыштымэ огыл.
Школ вуйлатышэ Пэтэмиров нимогай лаша
ыштыдэ, у тунэммэ ийым тӱҥалнэт мо?
И. С.

И

Школна сай
лийэш

Нимат шукталтын огыл

на

ПРИМЭР

Иошкар-ола партий организацым
>эрыктышэ
комис ончылно ВКП(б)
кандидат Иванищэв шога. Тудо „12 лет Октября“ кэрмыч завотышто
пашам ышта. Иванищэв
партийым ондалэн. Коулмыжым гаылтэн пар
тий радамышкэ пурэн.
Йванищэвын кӧ улмыжо эрыктымаштэ' палэ
лийэ. Иваннщэв ышкэ.
илышыж
нэргэн тыгэ
ойлэн:

Ышкэ ыштзлтэш
шонэДа мо?

Марий-сола пэлэ кыдалаш школ V (Ш эрнур
р-н) у тунэммэ ийлан
вэс пӧртыш куснышаш.
Тугэ гынат, у пӧрт ышташ альат тӱҥалмэ огыл. Школ
вуйлатышэ
Бирьуков, йалсовэт вуйлатышэ
Йэмэльйанов
школ пӧрт ышташ огыт
тыршэ. Школ порт ыш•как ышталтэш „ш онэда
мо?
Иэмэл.

У

Тыштэ огыт
ороло

Коркатов тӱҥалтыш
школышто (Морко р-н)
тунэмщэ - влак . пакчаш
тӱрлӧ йэмыжым шындэныт. Тугэ гынат, оролышо
укэ. Сандэнэ парэҥгым
сӧсна кочкын пытарэн.
Туныктышо Голубкина А.
тудым раш уж эш гынат,
кидым лупшалын гына
э р т а ..
Мив.

Нинын начар
Тошто-Торйал тӱҥалтыш школышто (У Торйал р-н) тунэмшэ-влак
пакча саскам изишӓк вэ
лэ
шындэныт
гынат,
сайын огыт ончо. Пакчаштэ ш ӱк ш удо пошэн.
Адак йулсгунам каза пура.
Толшаш тунэммэ ийлап шокшо кочкыш дэч
поена коднэда мо?
Соколов А.

„Ачатым раскулачитлымым чынлан шотлэт—
укэ “—манын йодмылан,
Иванищэв: „чынлан шотлэм“,—манэш. * Ышкэ
вуйжым утарнэжыс... Но
вара, шиждэгычэ Иванищэв ышкэнжын кӧ ул-^
мыжым раш ончыкта.
Мый, ачийым ӱекырт улмыжлан вурсэм.
Пытартыш жапыштэ тыгэ ышташ ок лий вэт —
Иванищэв манэш.
Чын, Йванищэвын ачажэ ышкэ пашажым шып
ыштэн
огыл.
Садлан
Иванищэв ачажым вуреа. Ачажын ончыклык
илышыжым
шинчэнак,
Иваншцэв ачаж дэч ойырлэн,
пашазэ
лийын
ачаяеын кулак пашажым
ыштынэжэ улмаш. Укэ,
ыш лий.
Йванищэвын
пирэ
тӱеыяеӧ тӱжвак
лэктэ. Эрыктышэ 1С0МИС
Иванищэвым партий ра
дам гыч лукто.
‘

Шӧртньӧ буква дзи иаорийыш возалтшз, ийым е з т з , чаплз поход
гэлан, тылызаш пашадарышт дэн таҥастарымаштэ 229 процэнтлан у
зайомлан подписатлэныт.
*

*

*
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Чэльсускинэц-влак Москошко пӧртылыныт. Олаетанцэ разйэзд-влак шэпгэлан кодыныт. Мурэн,
еалам мутым кычкырэн,
пэлэдышым кышкэн, 170милион калык чэльускинэц-влакым ваш лийэ.
Эн изи, пойэзд шогалдымэ
полустанцэ - в л а к ы ш т атАрктик гэрой-влакын
тӱсыштым кэч ик кана
ончалаш, ик кана уло
йӱкын „ура“ кычкыралаш калык погынэн ильэ..
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Ий ӱмбалеэ
илыш

Уло тӱньа куанэн!

до

Ик кана ^чэльуекинэцвлакын адродромышт ӱмбалнэ еамольот койын
Чыланат моткоч чот-куанэныт.„Эсэн лийжэ еовэт
авиацэ!“—нуно кычкырэныт. Капитан Воронин
профэссор Щмидтым ӧндалын, шупшалынат колтэн.
. . . Самольот волэн. Тугэ гынат, тудын дэкэ
мийаш ок лий: йӱдым
ий шэлын. Лагэр дэн
аэродром к ок л аш тэ-вӱд.
ЗО пӧрйэҥ лагэр гыч
пушым кондат.
Льапидэвский чэльуекинэц-влакым кок час
Ий ӱмбак
лэкмӧҥгӧ вучэн. Ий ӱмбач эн онтыгай приказ пуалтын: чыч ӱдрамаш дэнэ йоча— Чылалан малаш во влак ойырлэныт. Ӱдрамаш-влак ончычын пэш
заш.
Эрдэныжэ- чэльуски- ынэшт кайэ улмаш гы
нэц-влак ышкэ лагэрыш нат, нуным ойлэн еавытым ышташ тӱҥалыныт. рэныт. Кок ужгам, ковашйолашым
чиктэн,
Совэт Ушэмын
моло тэ
вэрлаштыжэ гайак тыш- еамольотыш пуртэныт.
5-шэ апрэльыштэ, 12
тэ илэныт. Элэктричэствэ .гына укэ улмагп. Кро чаеат 25 минутышто Льавать олмэш олым шӱшмӧ пидэвский 10 ӱдрамаш
мэшак вэлэ улмаш гы дэнэ 2 йочам наҥгайэн.
нат, моло еовэт ола еэЧэльускинэц влак дэкэ
мынак йошкар флаг лой- Молоков, Каманин, Д оро
гыктэн, „не сдадимся!“ нин, Водопйанов, Слэп
лӱман
пырдыж - газэт ньов, Лэванэвский чоҥэлэктын.
штэныт... „Красин" лэдо40
градуеан йӱштышкол, аэроплан, дириж а
тӧ пӧртым, пароход гыч бль, аэротэр-влакат калукмо 2 тӱжэм кэрмыч йэныт...
дэнэ кухньым ыштэныт.
Гэрой льотчик влак
Лукмо вочко руаш воч- илаш ма, колаш ма, пэш
ко лийын.
шыдэ
Арктик пӱртӱе
18-шэ фэвральыштэ
ваштарэш
крэдалыныт.
йужышт олтыман пӧр- Иуно пич пораным, пиеэ
тыш кус^эныт.
мардэжым еэҥэн, курык-

ла коч, тэҥызла коч чо- чик-влаклан шӱдӧ дэн
ҥэштэныт. Ий ӱмбалнат еэрыш-влак толыныт./
Копэнгагэн школышто
пэш шуко пӧртыныт.
тунэмшэ-влак
9-пгэ апрэльыштэ Шми (Даний)
дт туйо лийын. Тудын чэльускинэц-влакым утаала плэврит, 'ала воспа: рымэ вэе кэчынак Отто
лэньэ льогких чэр, еа- Йульйэвичлан тыгай еэйын
палэн
огытыл. рышым колтэныт:
Совэт
править ылствы- Шэргакан Шмидт
лан экспэдицым Бобровйолташ\
лан пуаш кӱштэн. Боб
12-шо фэвраль гычак
ров Шмидтлан тэлэгра- тэндан ий ӱмбалнэ илымым ончыктэн. Шмидтым мыдам ончышна. Тыйын
Молоков мландыш лук- ышкэ колэктивэтым онтын.
чэн моштымэтым, иктыИ-ш о апрэль. Кок кэ- ланат ышкэ йэшышт
чэ коклаштэ
Молоков, нэргэн шонаш эрыкым
Каманин, Слэпньов 57 пуыДымэтым моткоч еайчэльускинэц - в л а к ы м лан шотлэна. Тыйэ туй
мландышкэ луктыныт.
улат гынат, ий ӱмбач
12-шо апрэльыштэ Во- пытартышлан лэкнэт улдопйанов 7 чэльуекинэц- маш. Тидэ моткоч чэелэ
влакым, Каманин дэн Д о паша.
ронин 15-ым луктыныт.
Пич поран улмо го
13 шо апрэльыштэ, эр-дым, лӱддымӧ льотчикдэнэ пытартыш 6 чэльу- влак тэндам утарымыекинэц-влакым ий ӱмба- лан мэ моткоч чот куачын лукмо.
нэнна.
Тачэ мэ тэндан дэнэ
пырльа куанымэ пайрэмым ыштэна, тыланда—
Уло апрэль куанымэ утаралтшэ влаклан' уло
тылызэ ильэ. 20-шо апрэ- шӱмна
дэнэ еаламым
льыштэ СовэтУшэм ДИК колтэна.
гэрой . льотчик-влакын
Рэйнэр Шмидт, Па
пашаштым
ончыктэн,
уль Кордэр, молати
Льапидэвскийлан, ЛэваСэрыш дэнэ пырльа
нэвскийлан, Молоковлан, лу ийаш йоча почэламуКаманинлан,
Водопйа- тым колтэн. Сэрышышновлан, Доронинлан Со- тат, почэламутыштат йовэт У ш эм гэр ой лӱмым ча-влак
тӱрлӧ
тӱеан
пуы ш .
Тидэ КЭчынак, карандаш дэнэ еӱрэтлэн
Совэт Ушэм ЦИК чэльуе- колтэныт.
кинэц-влакым
утараш
полшышо-влаклан Лэнин
ордэным:__ пуыш. Тидэ
Чэльускинэц-влакым
кэчылаштак чыла
чэ утарымэ дэч кум кэчэ
льускинэц-влаклан ССР ончыч магнитогор пашаУшэм ДИК Йошкар шӱ- зэ-влак у зайомым лукдыр ордйным пуыш..
таш правитьылствэ дэч
Совэт Ушэмысэ чыла йодыч.
ш эмэрвлак
чэльускиПольарнэ тэҥызыштэ
нэц-влакым еаламлышт. ий ӱмбалнэ еовэт поеьоВЛКСМ Рӱдӧ Комитэ- лок лийын. Ий ӱмбалнэ
тын Арктикыш кайаш йошкар флаг лойгалтын.
ӱжмыжлан, Совэт 'У ш а- Тушто большэвик - влак
мын чыла луклаж гыч илэныт. Нуно мэмнан еэкомсомолэц-влак Аркти- мынак Йошкар Армий
кыш кайаш йодаш тӱ- к э ч ы м а т пайрамлэныт,
ҥальыч.
Магнитогорск пашазэ-влЧэльускинэц- влакым акын еэрышыштымат луутлрымылан Совэт Ушэм дыныт.
гына вэлэ огыл, уло тӱ22 шо майыштэ чэльуеньа куанэн. Шмидтлан, кинэц-влак „Смолэнск“
Крэнкэльлан, гэрой льот- пароходышто 53623 тэҥ-
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13-шо фэвраль—мон
дыдымаш кэчэ. „Сэвэрныймыс дэчын 155 миль
тораштэ, Уэллэн
мыс
дэчын 144 миль тораштэ,
„Чэльускин11 вӱд
йымак волэн“ манмэ увэрым чыла эллашкэ ра
дио шарэн.
Ий ышкэ лӱдыктымы^
жым. шуктыш:
шола
бортым
шалатэн. Пар
колтышо труба пудэш •тын. Шола бортыш вӱд
пурэн, уло „Чэльускинышкат“ тудо пураш
Тӱҥ алы ҥ -Ч ы ланат лукташ тӱҥалза!—капитан
Воронин командым пуэн.
Кок час коклаштэ чэльускикэц-влак кочкышэт, тӱрлӧ приборэт, аппаратэт, пуш эт, докумэнтэт, днэвникэт—чыла
луктын шуктэныт. Лукмышт годым нуно пулвӱй даҥыт вӱдыштӧ шогэныт.

Эсэн лийжэ еовэт авиацэ!

И

Ий дэнэ лаштыртымэ

Радист Крэнкэль еэрыеэ етанцыла дэнэ кылым кучэн, чэльускинэцвлак Совэт Ушэмыштэ
мо лиймым чыла шинчэн
шогэныт. Шахмат дэнат
модыныт...
Нуно пашам чот ыштэ
ныт. Пуым, пырньам вӱд
гыч луктэдэныт, аэродромым ыштэныт. Иктаж
ныл кэчэ гыч, тидэ аэродромым ий йалт шалатэн
гынат, чэльускинэц-влак
адакат угыч ыштэныт
да ыштэнйт.

он

Вара чыланат ий ӱмбак лэктыныт. Ала мо16 ийуль, 1933 ий. Лэ- лан Борис Могилович
нинград гыч Балтику тэ- гына
кодын.—Тӧрштӧ,
ҥызыш, тушэчын Иуд- вараш кодат!—Отто Йульйымал Лэдовитый окэа- йэвич кычкырэн. I
ныш, Бэрингов
пролиТидэ жапыштэ вӱд тавыш, Тихий
окэаныш лышнэн, пароходыш пу„Чэльускин" лӱман ий раш тӱҥалын. Могилокаткалышэ пароход ка- вич ийыш тӧрщтымӧ олйа.
мэш палубыш тӧрштэн14 кэчэ эртэн. Чэль- ат, вочко, пырньа йымаускинэц-влак польарнэ лан колэн.
круг ш эҥгэлнэ улыт,
Эн пытартышлан капи
Мурманск лишэмэш.
тан Воронинлан ий ӱмСэнтьабр. Ий-влак ко- бак лэкман ильэ.
йыт.. Пароход ийым пу— Мыланэм
пытардэштараш тӱҥалын. Он- I тышлан лэкташ ыш лочык пыкшэ кайа.
гал—Воронин
йолташ
Дэкабрын пытартыш шарна—пароход нэр чот
кэчылаштыжэ чыла чэ- шӱкал колтэнат, ий ӱмльускинэц-влакат тэлым бакэ лэктын шогалмэм
ий ӱмбалнак
эртараш шижынат омыл,
логалэш манын шонат.
В ӱд эрэ кӱшкӧ кӱзэн.
5
шэ йанварыштэ. Пэ'ш
Иктаж кунар еэкунд жапич йӱдым ий-влак па- пыштэ пароход
олмыроходым
ишаш тӱҥа- што ий-влак, йашлык,
льыч, пароход чытыр- пырньа, оҥа-влак гына
нэн.
Чэльускинэц-влак коштыныт.
пашам ышташ тӱҥалыТидэ кэчыштак Сов
ныт: пэсэц-влакым*) ку- нарком „Чэльускин“ экечат, Отто Иульйэвичын пэдицыштэ улшо-вЛаклэкцийжым
колыштыт, ым утараш правитэльШэкспирым**) лудыт.
етвэн комисым ышташ
пунчалын.

ф

Походыш!

Ик кэчыштэ

\*\

'

.

'

Чэльускинэц-влак
Тыланда памьатник ышталтэш, тэндан лӱмда
шӧртньӧ буква дэн иеторийыш возалтэш. Тэндан нэргэн пэш шуко
чаплэ кнага вӧзалтэш.
Тӱрлӧ чийа дэнэ тэндан
илышдам художник-влак
ончыктат; мардэж ш ӱш
кымо, еамольот мӱгырмӧ
кӱк муро лийыт...

Чэльускинэц-влак
Совэт Ушэмыеэ тӱжэм
дэнэ рвэзэ шэмэр-влак
тэндан еэмынак шочмо
эл вэрч ышкэныштым
чаманыдэ кучэдалаш тӱҥалыт. Тэндан гай лийаш
пйоньэр-влак йамдэ улыт!

Чэльускинэц-вланым
ваш лиймаш

19 ийуньышто чаплэ ник, писатьыл-влак, паий поход мучашышкэ шазэ, колхозник дэн вошуо. Чэльускинэц-влак йэнэ часть прэдставитьпролэтар етолицыш пӧр- ыл-влак лэктыт.
тылыч. Пайрам годымсыКӱчык свисток. Пэлэла еылнэштарымэ Моско дыш дэнэ, гэрой-влакын
Арктик
гэрой-влакым- еӱрэтышт дэнэ еылнэщкуанэн ваш лийэ.
тарымэ „С-У—101—04“
Балтий вокзал ужар паравоз етанцэ дэк липуш эҥ гэ дэнэ, пэлэдыш- шэмэш. Тудым XVII партвлак дэнэ лэвэдалтын.
ейэзд дэлэгат—ССР Уш17
шагатыштэ пэрро-эмын шоҥго машинистнэш 1) почот караул шо- шэ Гудков йолташ викгалыҥ
Арктик гэрой- тара. Паравоз шогалэш.
влакын
родо-шочшышт Музык мӱгыра, „Чэльпогынат. Эн пэрвой Анна ускинэц-влак
марш“
Маковна Слэпньова—гэ- йоҥалтэш. „ У р а \ вийан
рой льотчикын аважэ лийышт
гэрой - влак!“
тольо. Воронинын изажэ, манын кычкырымэ шэрМойоковын шоҥго аважэ, галтэш.
Водопйановын
ватыжэ
Куйбышэв, Литвинов,
толыныт.
Камэнэв йолташ - влак
Пэрроныш чэльуекин- вагон гыч "лэкшэ О. Ю.
эц-влакым утарымэ пра- Шмидт дэн Совэт Ушэм
витэльствэ комис вуйла- гэрой влакым ӧндалыт.
тышэ Куйбышэв йолташ, Родо-шочытпт-влакын чувэе эл кокла пашам он- рийыштышт к у а н ы м э
цышо
калык комисар шинча вӱд...—Куго ий>
Литвинов йолташ, внэш- походыш мийшэ-влакым
торг нарком — Розэнь- лэвэдшашла
пэлэдышгольцйолташ, Ушэм Нар- влак вэлыт.
комвойэймор олмэштышэ
--В ийан лийжэ Сталин
— С. С. Камэнэв йолташ, йолташ куго еэҥымашОсоавиахим Р ӱдӧ Совэт влакын организатыржэ!
вуйлатышэ Эйдэман йол- —кычкырат чэльускинэцташ, РККА еар-йуж вий влак.
начальник— Алкснис йол1)Пэррон—вучымо вэр.
таш, тэҥыз вий началь
*) Пэсэц—йӱд йымалнэ илы ник— Орлов йолт.,ВЦСПС
шэ рывыж гай йанлы к.
еэкрэтарым олмэштышэ
**)
Ш экспир —Английысэ
Абдолин йолташ, х у д о ж  куго драм атург—пийэе возышо

Авиомо'
дэльым
ыштыза—
льотчикли
йашйамды
лалтеа!
:

ЧАСАТ 4 0 М ИНУТ

Сай
каныза!
Лагэр почыл-

Вӱд ӱмбалнэ
модмаш

5 шэ ийуньыШто, Новосибирск олаштэ авиомодэлист Макаров рэзиҥгэ моторан самольот модэпьым колтэн. Модэль 1 часат 40 минутым йужышто лийын, 4000 мэтрым утла чоҥэштэн.
Тидэ сэҥымаш авиомодэлизмын уло тӱньалан
у рэкордшо. 1928 ийыштэ тӱньамбал рэкордым
Башкирий авиомодэлист Карабайэв налын: тудын
авиомодэлыжэ 3000 мэтрым 49 минутат 59 сэкундышто кайэн.
Мэ вэс кугыжанысэ авиомодэлист влак дэч
пэш шуко ончыч кайэна. Эн ончылно шогышо нэмыч
авиомодэлист-влакын модэльыштат 21 минутым
вэлэ йужышто шогэн кэртэш.

Иошкар-ола Райисполком
йунков сэрыш кушто?

Изи йоча-влакын
модышышт
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Плошчадкына
уло

и

В ӱд
ӱмбалан
модаш пэш еай лийэш.
Тугэ гынат, вӱд пул вуй
Ончыгэчэ, 22-шо ийудэч кэлгэ ынжэ лий.
ньышто, облас пионьэр
В ӱд пундаш йандар лилагэр почылто. Тушко
йман (укшэрла, тӧреыр,
200 тунэмш э - ударниклакэ монь ынжэ лий).
влак кайышт. Тушэчын
Йэр
ошма
пундашан
Йошкар ола гыч 40, Звэлийэш гын, пэш еай.
нигов гыч 30, Курык-маВӱдышкӧ пуртымо дэч
рий гыч, моло районла
ожно, вӱд гыч лэкмӧҥгыч 15 20 пионьэр гыч
гыштат,
[йоча-влакым
кайышт.
шотлащ кӱлэш . Йӱштыг
рак,
йуалгырак ийгэчыштэ йӱштылмӧ дэч
вара физкультур зарӓдкым
ышташ кӱлэш (кушАрын тӱҥалтыш школ
тылгын
гына куржталиэлэн (Мо^ко р-н) ик
1934
ийын, 14-шэ йа:
го „сэҥымашым" ыштэн.
тылызаш плошчадкэ по- нварыштэ 5-шэ номыран Вигак каласыман: отрӓд машым монь ышташ).
чылтын. Тушко сай тунэм- „Йамдэ лий“ лэктэ. Мо- шала^эн. Тошто сэмышэ влакым — чылажэ 64 ло организацэ^ сэмынак нак вожатый укэ. Санйэҥым налыныт. Тӱрлӧ ты номыр „Йамдэ лий “ дэнэ, пионьэр отрӓдым
1. „Кол-кучышо“ГЙочамодыш дэнэ модын, кап Йошкар - ола райкомол- комсомолышто шогыдыкылым тазаҥдарэна.
ышкат мийыш. Мийаш- мо, туныктышо Новиков влак тӱшкан вӱд покшэч,чальэ ик сэр гыч
Николайэв ^ л .
ышжэ мийэн да райкомол вуйлата.
пашайэҥ-влак ик кӱлэВожатый укэ дэнэ, пио- вэе еэрыш кол кучэн
ийын,
шан замэткым папкэ йы- ньэр влак кызыт жапым Шинчышэ * дэк
альэ
пулвуйышт
дэн
нумаланышт пызырыктэныт. вурсэдалын, кучэдалын
мийат.
МийыГазэтншм пызырыктэныт эртарат. Волэйбол дэн шкын
гын, пызырыктэныт/„Йа- модмо олмэш кӱым кыш- мышт годым тыгэ кычМэ, Марий-Турэк р-н, мдэ лий“ рэдакцэ тӱдо кылтын модыт. Шурно кырат; „колызо, колызо,
•Орол щшэ кыдалашшко замэткым пырдыж лас- погэн налмэ пашаланат эҥырышкэт^мэмнам эҥыралтэ*. „Колызо" нуным
лыштй тунэмшэ - влак тыкэш колтэн ильэ... Ту- огыт йамдылалт.
тӱҥалэш гыН,
Чыла
ситыдымашы* кучаш
фи зеуйьтур пашам сай дымат кӱжгӧ папкэ йынуно
вӱд
покшэкэ, вӱдмак
пыштэныт."
жым
ойлэнат
огына
пыыштэна. Плошчадкыштэ
йымакэ шылыт. Иктаж
волэйбол, футбол дэнэ ^ Т у д о замэткыжэ мога- тарэ.
„Йошкар-ола район ком „колым“ „колызо“ куча
модына. Погынэн йӱш - йрак ильэ? Мом возымо
сомол
организацэ
гыч гын, тудо кол „колызо"
улмаш? Тэвэ мом: „Куго
тылаш коштына.
Куго-Чигаш
отрӓдыш
мӱ- лийын, еодор еэрышкэ
Чигаш
.тӱҥалтыш
школАлэйэв С.
ысо (Йошкар-ола р-н) идӱр?1'—манын йоднэда лэктащ толаша. А моло
пионьэр отрӓдын вожа- дыр? Могай м ӱ н д ӱ р -н э р кодшо йолташышт тутыйжэ
укэ.
Комсомол йымалныжак! У л ы ж а т дын ӱмбакэ вӱдым шыЛажйал пэлэ
кыдаГлаш школ дэнэ „Красный йачэйкэ вожатыйым пу- кум киломэтр вэлэ ли- жыктылыт.
2. „Канаш эрыкым пу“
йэш. Райкомолышто йаОктьабрь“ колхоз (Шэр- аш ок шоно.
Модшо
- влак
чыланат
ра
йэҥ
укэ
вэт,
„огыт
Тидэ
возымо
дэч
вара,
нур р-н) пырчьа ф из
ыштэн коктын
культур
плошчадкым вич тылызэ эртыш. Пэл йарсэ“... Мийэн толын кругым
шогалыт. Модыш дэч
ыштэныт. Плошчадкыжэ ий чоло жап! Ты пэл ий огыт кэрт.
ӧрдыжыштӧ кокгын гы •
Тидэ
чылажат
Йошкарыштэ
могай
куго
пашам
уло, модащ нимо дэнэ...
Ф изкультур кружок вуй- ышташ ок лий ильэ? ола райкмолын, Куго Чи на кодыт. Нинэ коктын
латышэ, туныктышо Ива- Ойлыманат огыл, моткоч гаш комсомол организац- кодшо кокла гыч иктыын йункор сэрыш аклы- жэ поктышо лийэш, вэнив волэйбол моло мо- шуко ышташ лийэш.
еылгэ шылшэ. ШылшыА ты пионьэр отрӓдым дымыжым ончыкта.
дыш
налшаш нэргэн
жэ
ончыч куржын икНик.
налаш гын, могайрак куйӧршэш мондэнГ
таж мужырын ончыкшо
Абрамов И.
шогалэш.
Шогалэшат
кумы-тын лийыт
вэт?
Пэртылга
тӱҥалтыш ,15 шэ майыштэ лэкшэ пушаш нэргэн мондэн Кумытын. Ш эҥгэлнэ шошколцшто (Морко р-н) „Йамдэ лий“-эш, „Визир- ала мо? Адак уэш йоды- гышӧ кумышо йоча кутунэмтнэ;влак ик экзэм- губ школысо (Звэнигов на: „вожатыйым вашкэ чышо дэч куржэш , кучышо кучэн кэртэш гын,
пльар „Йамдэ лий “-ым- р-н) пионьэр отрӓдыштэ пуза!“
ат огыт нал. Калык ко- вожатый укэ-манмэ ильэ. Пионьэр Н. Охотников. иктаж мужырын ончык-.
клаштат
шарымашышт тачэ мартэат вожатый Рэдакцэ дэч: Звэнигов шо шогалэш.
Отв. рэдактыр—
укэ.
дэч поена улна. Комсом райкомол от уж мо?
3. Иаковлэвэ.
ол организацат вожатый
Тэрэнтьэв Мих.
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Погынэн йӱштылаш коштына
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Модаш нимат укэ

Огыт нал

Звэнигов райкомол, от уж мо?

Мароблит уполномочэн № 53. Иошкар-ола Маргосиздатьш 1-шэ типографийжэ. Савыктышэ „Мар. Ком*

