Чыла ал пролэтар-влак, у ш н ш а!
Пашаз» класын пашаж аэрч кучэдалзш, йамдэ лиЙ!

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН Ш у д о погэн наОРГАНЖЭ
лаш полш ы ш на
КУМ КЗЧЭШ ИК КАНА ЛЗКТЗШ Мэ, Овда-Сола школышто

тунэмшэ влак (Морко р-н)
колхознан
имньыштым
кас йэда пукшаш кошГ Я З Э 1 ЯК: 1 тыл. 30 ыр,3 тыл тыктэна.
90 ы . . тыл 1 т. 80 ыр> ик ий
Шурпо погэн налашат
ан ^ т бО^ыр.
полшаш тӱҥалына. Щудо
ЯДРЭС: Йош кар-ола, Комунист
погэн налаш полшышна.
урэм, 5.
Лэв. Вас.
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Сльот сай эртыш
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У Торйал МашинТрактыр Отанцэ пэлэн 16-шо
ийульышто
пионьэр
(Очэрк)
сльот погалтэ. СльотышУряса дэнэ ош шыдатг шокта. ВачийыЕ кок йо- ко колхозла гыч 300 йоЛ. А.
пасу покшэлсэ вышкэ лташ-влакшэ ик йэҥым ча погынэн.
воктэнэ, „Ушэм н ур“ ко- кучэнытат, пэш кутырат.
мунысо пионьэр-влакпо- Ты йэҥ, Тошто-Торйалгынэныт. Нунын коклаш- ысэ кулак—Иэпиш Макар
тэ дозор вуйлатышыжэ улмаш. Тудо йандар шыВачий лийын.
даҥ вуйым ик мэшакчоМэ, Овда-Сола йалысэ
ч Рӱмбалгымэкэ, ик пио- ло пӱчкэдэн. Тудын по- йоча-влак (Моркор-н) ка
ньэрым вышкэ ӱмбалаи гыжым, вольыкшым, вӱд ныш жапнамсайын, мош*
кодэн, кумытын кум мо- вакшыжым колхозыш на- тэн эртарэна. К эчэ' йада
гырыш шаланышт. Па- лынытат, пэш сырэн. йӱштылына,
могырйам
сушто стэп гайэ шар- Пионьэр - влакым тӱрлӧ кӱктэна, вуйнам кандалышэ уржа дэнэ шыдаҥ сэмын ондалап^ тӧчыш рэна. У тунэммэ ийым
коклаштэ, ш ^аж туш- гынат, ыш кэрт. Колхоз таза капан, канышэ вуй
ман толмо дэч шэкланэн шурно шолыштшо дэнэ дэн ваш лийына. Л. В
кайат.
имньыжым шыдаҥан мэпиойьэр-влак
Вачийат эркын, йол шаКшым
йӱк ыштыдэ кайа. Ош комун вэлыш ныҥга* шыдаҥ лоҥгащтэ
им- йщпт.
Арын пэлэ кыдалаш
ньым ужо. Шӧрмыч гычшколысо (Морко р-н) пиоТыгэ „Ушэмнур“ ко- ньэр отрӓд нимогай пашэ руалтэн, имньэ ӱмбак
мунысо
дозорник - влак шамат ок ыштэ. Кэҥэж
шинчат, выШкэ вэкэ шикшалтэ.
жапыштэ сборжат лиик кулакым кучэныт.
йын огыл.
Соколов А.
Вышкэ дэнэ-йӱк-йӱан

И

Мэ, „Чавайын“ колхозышто (Морко р н) улшо
улшо пйоньэр-влак, колхозланна парэҥгым урышна. Адак шудо удыраш, оварташ-полшышна.
Кастэнэ, кэчывалым имньым йӱштылтэна.
Иванов В.

ек

Мэ, „Калинин1* колхорий обласыш тат сай
|
зыссг
,(У Торйал р-н) пиопримэр уло. Тачэ пэчэтньэр-тунэмшэ-влак.
тӱшлымэ Соколовын очэр- кан погынэн колхоз шуркшэ тидым раш ончык- но аралаш дозорым ыш
та. „Ушэм нур“ кому- тышна. Тыгак ышташ,
нысо дозорник - пионь- ! „Ужара н ур“ колхозысо
эр-влзк (У Торйал р-н) йоча-влакым ӱжына.
Льубимов А.
колхоз шурно шолыштшо кулакымкучэныт.
Пионьэр, тунэмшэМэ, „Васташу$“ колховлак! .А йста колхозын зысо йоча-влак (У Торпасушкыжо л э к т ы н , йал р-н, Кукмарий й/с)
9 йэҥ дэнэ дозор брига*
ышкэнан писэ шинча- дым
ыштышна. Ты брина дэн клас тушманын гадэ, тӱрэдмэ почэш йопашажым шэкланэна! гэн кодшо пырчым погаш тӱҥалын. ДозорникИ к килограм колхоз влак ваш-ваш ӱчашат.
Кисэльов Йываи.
шурнат тушман кидыш
ынжэ вэрэшт!

ий

18-шэ ийульышто,
Марий облас мучко
массэ д ӧ н э ш урно п о гымаш т^ҥальэ. Мыланна, пионьэр-влаклан шурно погымаштэ
адакат куго пашам ышташ на кӱлэш. Тӱрэдмэ
годым йогэн кодшо
царчам погаш пижман.
Тугак, йал озанлык
вр э д и т ь ы л-в л а к ы м
(суслик молымат) кучаш тӱҥалына.
Адак ик куго пашана— клас тушман-влакын колхоз шурным
шолыштмышт дэч аралаш. Ты шотышто, Ма

Парэҥгым урэна

Д озоры м ыштыш на

и

Ик к и л о гр ам со ц и али ст ш урнат
туш ман киды ш ынжэ логал!

22 ИЙУЛЬ

Кап-кылна таза лийэш, вуйна кана

•А рн ьа вуйэш
ш ӱкым кӱрна

Мэ, Мари-Сола йал совэт, (Шэрнур р-н) „У памаш йал“ колхоз йочавлак шӱльыштӧ, парэҥгыштэ арньа вуйэпццӱкым кӱрына.
Иэмэльйанов А.

Сасканам сай
куш ты ш на

Тошто - Торйал пэлэ
кыд(алаш школышто (У
Торйал р-н) тунэмшэ*
влак пакча саскам сай
ончат. Тэвэ, шоптрым налаш гын, шэмын вэлэ койэш. Моткоч кэлшэн.
Иоча влак тэммэшкышт
кочкыт, утыжым паза*
рыш ужалат.

Нинэ сай канат
Кырмыж
тӱҥалтыш
школысо (Шэрнур р -н,
Лаждӱр й/с) йоча влак
йара кэчым сай эртарат.
Тошто
пайрам годым
тӱшкан погынэн, у модыш дэнэ модыт. Моло
годымжо кол кучаш коштыт, тунэммыштым шарнат, литэратур кнага-влакым лудыт.
Половников А.

ШУЛЭНЫТ.

Комсомол организацылан отрӓд пашам вийаҥдыман, вожатый Антоновшым йожга дэнэ писэштарьтман! ' Пэтров В.
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*РСФСР Оовэт Калык
Харьков олаштэ, Харь
Сэвастополь ола лиш- ник-влак ӱжмашыштышт
ков районысо шурно ара- Комисар, П. П. Горбунов нэ Омэга йал дэнэ Рӱдӧ возат.
лышэ
самырык дозор- йолташым РСФСР кор- Осоавиахим совэтын пиоМоско пролэтариат лӱник-влакын
сльотышт но ыштымэ пашам ончы- ньэр
лаРэржэ почыл- мэш ыштымэ пионьэр
лийын. Тушко 400 пио- шо ' начальник олмэш- тын. Ты лагэрышкэ, ту лагэр (Славьан район,
ньэр-влак погынэныт. Ну- тышылан шогалтэн.
нэммаштэ ударник-влак Азов Шэм тэҥыз край),
но ышкэ пашашт нэргэн
*РСФСР Совэт Калык эл аралымаштэ нолшы- колхоз дэнэ колхозникдокладым ыштэныт.
Комисар 1934 ий шыжэ шо-влак Совэт элын чы влакын погыштым ара*Салтино йалысэ пио- гыч, Ногайэво бухтэш ла лукла гыч—130 йэҥ лаш лӱддымӧ йоча-влакым ойырэн. Ты групым
ньэр-влак (Харьков ра (Мӱндӱр Эрвэл) тэхнику- толыныт.
йон) ышкэ коклаштышт мым почаш пунчалын
Ш укэртэ огыл, у ш ур Иванов Льоньа вуйлата.
пашам шэяэдэныт: ик Ты школ Йӱдвэл калык- ^но аралымэ лӱм эш Со- Эн пэрвой кэчыштак п
туныктышым вэтск йалэш
дозорник
тӱш ка—пур- влаклан
(Й ӱдвэл ворым кучэныт.
Саратов крайысэ пиосам,
вэсэ-парэҥ гы м , йамдылаш тӱҥалэш.
К авк аз. край)
пионьэр,
ньэр
Помэгутин Шура
кумышо—уржам оролат.
сльо*14-шэ и й у л ь ы ш т о » тунемш э-влакын
колхоз
пасушто 600 сусИк мыньар кэчыштэ б Бэломорск-Балтий кана- Тышт эртаралтэ. „Шинворым кучэныт. Русско- лыш экскурсий групо ча сорта сэмын социа ликым кучэн. РӱдӦ ПИОньэр бӱро Помэгутиным
Логово йалысэ пйоньэр- кайэн. Ты групышто Мос- лист шурным аралаш Артэкыш колта.
влак 2 кэчыштэ 180 ки- ко оласэ 100 тунэмгаэ- тӱҥалына. Мэ, ик йэҥ
Кийэвысэ партий Облограм, Соломитэвка йа- ударник-влак улыт. „Эк- сэмын пасушко лэктын, лас • Комитэт, Кийэвыш
ӧрол
лысэ пионьэрмыт—150 к » скурсийым Рӱдӧ Иоча дозор вышкысэ
нионьэр Дворэцым по
лииына“—
манын
д
о
зо р - 1
лограм йог&н кодшо пар Экскурсий станцэ дэнэ
чэш.
чам погэныт. Трудьанка туныктымо пашам ончыйалысэ пионьэр отрӓд шо Москосо пӧлка чутӱрлӧ шудым,
тӱрлӧ мырэн. Чылажэ, экскур
Тидэ ий шуко польар с к “ пароход кайаш лэк
илышым лабораторийлан сий 20-^25 кэчыш шуй
на. Экскурсий дэн ка- экспэдицан лийэ. Лӱдды- тын. Ты пароход тэлэ
пога.
мӧ гэрой влак йӱд эрвэл
:?П. П. Постышэвын тӱ- йышэ йоча-влак Лэнин- вӱд корным почаш; по- эртарышэ влакым Сэвэрный мысыш, Шэлацкий,
градыш,
Хибиногорскыш
ҥал
пуымыжо дэнэ,
льар станцым ышташ", Чаунский губыш наҥпурэн,
фабрик-завотлам
Харьковысо йоча эмлымэ
Лэдовит
окэанысэ ос- гайа. „Урицкий1* пароход
вэр куго пӧртыш куса- ончат.
тровлаштэ тэлэ кОч илы- „Сэрдцэ камэн1/*Ванкарэм
*Йоча кнага дэнэ сӱрэт- шэ-влакым
ралтэш. Ты пӧртыштӧ
вашталташ мысыш, Кӧльучин отороэмлымэ вэрш укырак йо влак выставкэ Лэнинград кайат.
выш мийа.
чам ончэн кэртэш. Ту- олан Пэтэргофск дворэАрхангэльск ола гыч
8 шэ ийуьышто, „Согак, Харьков трактыр цэш почылтын. Выстав- 8-шэ ийульышто „Онэг“ вэт"
пароходын бортыш-*
кыштэ
типографийат
уло.
завотэш, Помэркэ дэн
параход кайыш. Тудо у кыжо станцэ ыштышаш
Нагорин
район-влакэга Йоча-влак буквам ышкак мландыш, Бэлый остро- ӱзгарым, Врангэль осйоча больницэ-влак угыч погат, кнагам луктыт, выш, Йамал пэл остро- тровэш ыштышаш колосӱрэтым пэчэтлат.
повдлтыт.
вышпурэда. „Сибирьаков нийлан кӱлэш грузым
лэдокол кӱлэш ӱзгарым опташ тӱҥалыныт. *Тидэ
оптэн ситарэн, Чэлускин груз-влакым, Пэтропавмыс дэкэ кайа. Ю-шо ловскышто улшо „Кра
ийульышто „Сэдов“ лэ- син “ лэдоколлан пуа.
дколэш экспэдицэ кайа. „ Красин“ ончылно, тэТы экспадицын началь- нэйэ
Врангэль остроАрктик историйыштэ, дна-влакшым эртэн ка- никшылан
Самойлович выш кайшаш йӧсӧ коркуго йӱдвэл корно—эр йа. „Литкэ" сэ эк сп эди ц э профэсыр шогалтымэ.
но шога. уВрангэль оетровэл гыч касвэлыш кайы- начальныклан тошто поТы кэчылаштак, „Сад вышто, вич ий почэла
маш иктэ гына улэш. льарник Дуплицкий, на ко" лэдоколйӱдвэл млан- тэлым
илышэ-влакым
Тидэ корным 1 9 1 4 1 5 ИЙ- у к шот д эв э полшышлан дышкэ кайа. Тидэ пэр- вашталтымэ огыл. Л элэ
лаштэ „Таймыр" дэнэ Визэ проф эсы р ш огал- ^ый корныжо лийзш.
ий корно ик корабльы„ Вайгач “
лэдокол-влак Тымэ.
7-шэ ийулышто Вла мат Врангэль остров дэкайэныт. Лэдокол - влак 14-гаэ ийульышто, „Лит- дивосток гыч „Смолэн- кэ -намийэн огыл.
икканаштэ мийэн шуын- кэ“ „Чэльускин“ пурэн
огытыл. Ик тэлым-ий-ӱм- кайымэ вэрым 40 миль„Садко" вӱд ӱмбалнэ
балан эртарэн гына мийэн лан эртэн кайыш. Лэдоэп рон овэц влак ')
„Садко“ Лэдокол 18 мач
шуыныт. Кызыт кайышэ рӓз (ийым пӱчкэдэн кайлуктыныт.
Л эдокол саий
кокла
шып
лиймыж
„Литкэ“-лан ик канаш- ы ш э)\Л и тк э“ кужо- жадэч вара, 9 шэ ийульыш- йын ачалымэ.
так-, ик ийыштак, ий пан шӱшкыш
(гудок)
ӱмбалан тэлым эртарыдэ дэнэ сальутым пуыш. то Ош тэҥызыш кайыш. *) В ӱл йымакэ пурэн камийэн шуашыжэ кӱлэш. Бортышто, гэройло по- Ик шагатлан 15 м е л ь д э - йышэ судна-влакым луктэды„Литкэ" Чукотски, Вос ходышт лӱмэш,. тӱш ка нэ кошто. Архангэлльск шэ йэш-влак. Нуным иктэшточно-Сибирский тэҥыз- погынымаш лийЭ м , Литкэ“ ола дэчын 61 миль тор- лэн Эпрон маныт.
ла гоч лэктын, Лаптэв- Ванкарэмым эртэн ка- лымэкэ, лэдокол мӧҥгэш
савырныш. Ты лэдоковлак тэҥызыш пура. Лэ- йыш.
2-шо могыр
лым кодшо ий вӱд йыский экспэдицын сун-
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Лэдокол-влак Арктикыш кайат
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„Литкэ* Ванкарэмым эртэн
кайыш

КАПИТАЛИСТ ЭЛЛАШТЭ

Амстзрдамыштэ барикадым
ыштылын крэдалцт
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Киндэ шочдымаш кукшо ий Гэрманийысэ шэмэр калыкым пэш орландара. Тьурингыштэ крэ
саньык влак кочкаш уке

он
ал
ьн

ой

Гэрманийыштэ
кукшо ий

лан лийын
ушкалым
пэш шулдын ужалат.
Глокштадт
районышто
вӱд пыта. Районысо чыла
памаш кошкэн пытэн.
Вӱдым вэс районла гыч
4-шэ ийульышто Гол влак погынэныт. Дэмонсшупшыктат. Шуко крэ- ландийын Амстэрда тӱҥ трацым полицэ пэш поксаньык-влак вӱд шэргы- олаштэ кредалмаш лийын таш тӱҥалмв дэнэ пашалан лийын кошкэн колат. Иордам
дэн
Индишэ з э - в л а к
Амстэрдамын
ьуурт пашазэ районлаш- Иордан лӱман пашагэ
тэ пашадымэ пашазэ- районышкыжо чакнэныг.
влак полицэ дэнэ бари- Тыштэ пашазэ-влак ола
кадым,
ыштьшын кучэ- дэн ушэн шогышо ик
Симбун Рэнго агэнстдалмашым
ыпгг^ныт. Ол- моннар кӱварым шалатэч,
вын увэртарымашыжгыч,
ан моло районлаштыжэ барикадым ыштылыныт.
Йапонийыштэ вӱд кугун пашадымэ пашазэ - влак
Полицэ дэмонстрацьглташлымым палаш лийэш. дэмонстрацым ыштылы- кэ погынышо кайыкым
Иоикава, Фукуи, Тойама ныт.
л
шалалтылаш
толашэн.
вэрлатптэ пэш *шуко эҥТугэ
гынат,
пашазэ-влак
Тыгэ ваш тӱкнылмаш
гэк лийэдэн. йсикава дээлэктьтр воштырым пӱчнэ Фукуи вэрлаштэ вӱд правитьылствын паша- кэдэныт, пычкэмыш ЛИЙдымэ
пашазэ-влаклан
по
ташлымэ дэнэ 93 йэҥ
ЫН, адакат крэдалмашышколэн, ЗО сусыргэн, 214 лыш пуымашым изэм- тым шуйэныт.
йэҥ увэр дэч поена йо- дымэ нэргэн у з,акон
Крэдалмаш ты жапышмын. Кӱшнӧ ончыктымо лэкмэ гыч лэктын.
тэ Амстэрдамын моло
кум вэрлаштэ ч 398 пӧрПашазэ дэнэ ваш тӱк- районыштыжат
л и йтым вӱд мушкын ш а л » нымаш пашадымэ паша- эдэн; чылд, вэр гыч рэтэн, 4.582 пӧрт вӱдыштӧ зэ-в л а к ы н митингышт вольвэр дэн пычал дэн
шинча. Тойама вэрыштэ дэч вара тӱҥалын. Лин йужо вэрэ пульэмот дэн
31 йэҥ колэн, 309 еуеыр- дэн!радт дэн Гудсблэн-^ӱйкалымат
шоктэдэн.
гэн. Вӱд толкын 78 пӧр- дварстрахт урэмлаштэ'Иордан районышто патым, 40 кӱварым шалатэн, пашадымэ-влак барика-. шазэ влак барнкад ӱмбапӧртым вӱд лэвьдын.
дым ыштэныт. Полицэй- кэ йошкар флагым нӧлекий-влак кэрдэ дэн р э-; тэныт.
вольвэр дэн барикадэ} Дравитьылствэ ты тӱкӱ м б а к э кэржалтыныт. нылмаштэ лийш эпаш аТокио олаГыч (Йапоний- Лӱйкалымылан пашазэ- *дЫ м э пашазэ влаклан
ын тӱҥ олажэ) профэсыр влак оралтэ умбачын кӱ П0ЛыШым пуасг огыл маангличанин Биккэртон дэнэ да клэнча-влак лэ- нын пунчалымат луктын.
Лондоныш толын. Бик- нэ вашэштэныт. 4 - шэ | ш *у0 Пашазым арэекэртоным арэстоватл#- ийульышто крэдалмаш! това-/лаш тӱҥалыныт Тумӧҥго кок кэчэ кырэныт. пэл йуд дэч вара кум | гэ гынах> пашазэ-влак
лӱдын шогэн огыт ул,
Биккэртоным комунист час мартэн шуйнэн.
тарванымаштэ л и й м ы 5
- шэ ийульыштыжо. крэдалмашыштым шуйэжым ойлыяш манын то- каетэнэ пашазэ-влак ола ныт,
тӱрлӧ
пашагэ
йа дэнэ кырэныт.
покщэлан пэш куго д э-1районлаштэ барикадым
Ышкэнан пӧлэмна гыч монстрацӹй' ы ш т э н ы т . ыштылын, йошкар знайӱдым вэе пӧлэмыштэ Тушко шуко пашадымэ- мым еакалат.
кырымэарэстант-влакын
кычкырымыштым
колыштына ильэ—манын
Биккэртон ойла.

би

Йапоа жандарм ■ влак
Дайрэныштэ (Манчжур)
50 китайэц влакым арэстовайэныт" Нуным шпион
улыт манын титаклат.
Шанхайыштэ
комунист пропагандэ шарымылан 19 йэҥым арэстовайымэ.
Шанхай дэнэ Нанки*
ныштэ пытартыш арньаштэ 343 йэҥшокшЬ дэнэ колэн.
Рэйтэр агэнствын Бэр*
линысэ
корэспондэнт
Тэльманым октабрь-нойабр тылызылаштэ судитлаш тӱҥалыт манын
увэртара. Тэльманым судитлаш
„Калык сут“
ыштымэ; Тушко, 12 суд
пашазэ
чиновньык, 10
офицэр, Ю национал-социалист-влак пурэныт.
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Шукэртэ огыл, Пратоло Цэлиньа йал гычын
шӱдӧ дэнэ крэсаньыквлак погынэн Абруцо
олашкэ мийэныт. Куго
налогым тӱлаш ыштымылан дэмонстрацым ыштэныт. Крэсаньык-влак дэнэ фашист милицэ коклаштэ крэдалмаш лийын.
Тыштэ 8 крэсаньык (нунын коклаштэ кок йоча)
колэн, 200 сусыргэн.
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Италийыштэ Йапон л ӱ р м аеэ
тарванымаш ^ паш а

П ольш ысо пйоньэр-влак кузэ
илат?

Парижыштэ 25 тӱжэи
калыкан митинг иииын
Компартийын ӱжмыжӧ
почэш 2-шо ийульышто
Париж олаш 25 тӱжэм
йэҥан
митинг лийын.
Ты митинг, Тэльман дэеэ Пауллы Валлиш (Австрийыеэ
шуцбундовэцвлакын (казнитлымэ) онын
I

\\\

'

ватыжэ? кызыт тӱрмаштэ)
йолташ-влакым утаршаш
вэрч, фашист организацэ-^лак дэч еар ӱзгарым шупртын налшаш
вэрч крэдалматп лозунг
дэнэ эртэн.

(Вэс кугыжаныш пашазэ дэлэгацэ члэн
Заславский йолташын еэрышыжэ)

Комсомол
партийлан йӧеӧ ильэ, йоча коклашвашталтышым йамдыла. тэ патпа ыштымэ опытКомсомоЛ алмаштышым!нат шагал ильэ. Опытан
пионьэр организацэ йам- пионьэр вожатыйнат лпйын огыл. Опытна крэдыла.
далмашэш
ышталт тоСовэт Ушэмысэ рвэзэ
калыкын примэрышт но- лэш. Мэ кажнэ „ийын
чэш, мэмнан Цольшысо 1Польшысо пионььр-влакомсомол 1924 + ий гыч гкын пашашт оайэм тол(Мучаш вэе могырышто)
пионьэр-влакым
чӱмыраш тӱҥалын. Эн пэр*
3-шо могыр.
войлан тидым ышташ

Тутло лийэш саскана

Польшысо пйоньэр-влак
кузэ илат?

Шӱкшӱ пэчым сӱмырэн
Вэсым пэчыш Аптулна.
Аптул ой дэн(э) куанэн
Сасканажым ончэна.
Пакчашнажэ кӱлэш йотын
Тӧр шавалтын ломыжшат.
Ушкалнажэ саскам кочкын
Лийэш лыҥак шӱжэржат.*)
Тӱрэмалтын пакчанажэ
Лэвэдалтын сывын дэн.
>
Сӧралгалын макынажэ
Пакча сыным сылнэштэн.
Чэрэт дэнэ пакчанажым
Оролэна мэ тӱшкан.
Шӱкым кӱрын Тачанажэ
Вӱдым шава саскалан.
Сай тунэмшэ Марина гын,
Пэшак талэ пашалан.
Тыгэ мэмнан шокшо кочкыш
Тутло лийэш тэлылан.

(Вэс кугыжанксэ пашазэ дэлэгацэ члэн
Заславскиӱ, йолташын сэрышыжэ. Мучаш.)

яЙАМДЗ Л И Й Ш Н ЛОДПНСНЭ
ЫШТДШ НТ МОНДО!
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йэш.
мым ужына.
Пйоньэр-влак кружокПольшысо пионьэр-влак тӱҥалтыш гычак па лаш ушнат, лу йэҥ альэ
шам Шолып ыштат. Б у р  шукыракат погынэн, пажуазий йоча влак кок- чэрыштышт шыпак кулаштэ ышкэ пашажым тырымашым, лудмашым
ыштынэжэ, нуным ышкэ эртарат. Утларакшым рэсэмынжэ воспитатлынэ- вольупион литэратурым
жэ. Садланак, рэвольу- лудыт. I
цион
пионьэр-влакым
Варшарэ, Лодзь, шӱ
шэклана, пашаштым эс- лукмо баСсэйн моло кукэрэн шога.
го олаласэ школлаштэ
Польшысо капиталист- забастовкым
ыштэныт.
влак кризис жапыштэ, Нуно туныктышо-влакын
рэвольуцо тарванылмаш кырымышт, фашист ор*) Щ ӱ ж эр -ш б р .
ӱмбакэ тэрор пашам утыр ганжзацэ-влаклан вийэш
Искандаров О.
талыштара. Пашазэ дэнэ окса погымо ваштарэш
крэсаньык-влакым адак протэс^ым ыштат.
Сӧсна, шорык, комбо оролат..
чот пызыраш тӱҥалыТидэ ийын тӱҥалтыКоркатов
тӱҥалтыш
альат корэн огытыл. Шӱныт.
шыштыжэ Вильно олашПашазэ рвэзэ-влакын тэ, листовко шаркалы- школышто (Коркатов й/с, льӧ шӱк шудо лоҥгаш
* Ужшо.
пашадарышт изэмэш, па мылан кок пионьэрым ик <^1орко р-н) вуйлатышы- Йомын.
ша кэчэ 8 шагат гыч ий гыч тӱрмаш пэтыраш лан Антонов А. шога.
Рэдакцэ дэч: Коркатов
10-13 шагатыш шуымэш судитлэныт. Тэрор дэч Тудо школ пакчаш мийэн тӱҥалтыш школ паЙЧам
> кужэмэш. Шуко пашазэ- лӱддэ пионьэр организа- тошкалдымыжэ дэнэ, пак- лудылан, комбылан сӧсвлакын паша
муыды- цэ кушкэш, шӱдӧ дэнэ чаш мо ӱдалтмымат ок налан, пытарыктышэ Ан
мышт дэнэ, нунын йо- пионьэрым йыржэ чумы- шинчэ. Комбылан шӱль- тоновы м, Моркр роно
чашт, - йэшышт шужэн ра. Пионьэр - влак ^Пио- ым, сӧсналан парэҥгым дэч пэҥгыдын сорлыкшинча.
Фашист-влак ньэр“ журналым шыпак иытарыктат. Парэҥгым лаш Йодына!
школлам пэтырат, йоча- луктын, калык коклаш
влак тунэмдэ кодыт. Ти- йышт шаркалат.
дэ жапыштак, пэш шуко окса Совэт Ушэм Польшысо пйоньэр-влак
Ушэмысэ пионьэрваштарэш сар йамдылы- Совэт
влакын
илышыштым, пэш
машкэ кайа. Кугыжасныш
куанэн
лудыт. Буржуа- > ^Ийуль тылызэ гыч тэндан шукыданак
бӱджэтын (чыла оксажэ
зийын
шойак
увэр-влак • „Йамдэ лий“-лан ыштымэ подпискыдан
гыч) 60%-шэ сар паша
шылан
инаныдэ
пашам мучашыжэ шуэш.
лан кайл. Школлаштэ
йоча-влакым сар паша ыштат. Буржуазий пэКажнэ пионьэр дэнэ тунэмшылан ыш- :
лан вийэш
туныктат, чать .Совэт Ушэмысэ кэ канышыжым сайын, пайдалын, вэсэ,- !
нунын дэч тӱрлӧ фа йоча-влак шужэн , колат,
шист орг а н и з а ц ы л а н ачашт-авашт шужыщдш1! лан эртарэн моштььман. Канышым мэр |
йочаштым кс*Гкыт“ паша дэн кэлышТарэн мошташ кӱлэш.
(„Скаут", „Л, О. П,“—йу- дэнэ
—манын
шойышт возгаТэвэ тыштыжэ лачак рвэзэ-влак ты- |
жышто сар ыштымэ дэла.
нэ кучэдалшэ молат) окланда „Й. лий“ пэш полшэн кэртэш.
Фашист кид йымалнэ
сам тӱлаш йодыт.
Ышкэ газэтланда подпискым ыштыза!
Пионьэр организацын орланэн илышэ йоча-вла- Подпискыжым шуко жаплан (кум тылытӱҥ пашажэ—фашизм дэ* кын ойгыштым шоналнэ социал фашист ваш- тэн, Таир йэрысэ пио- зылан, пэл ийлан, ийлан) ыштыза!
Шуко жаплан подпискым ыштэт—га- (
тарэш крэдалаш чыла ньэр лагэрыш мийэнам.
пашазэ дэнэ шэмэр крэ- Ышкэ куанымашэм ты зэтэт жапыштыжэ, акуратьэ толаш тӱсаньыклан,
партийлан лагэр нэргэн раш кала- ҥалэш.
полшаш. Польшысо, Кас- саш мый мутымат ом му.
Подпискым лишыл пошто агэнствыш, |
Мый Польшысо пиовэл Украинысэ, Касвэл
пошто пӧлкашкэ 30 ийуль мартэ пуэн
Бэлорусийсэ индыралт ньэр-влаклантэндан лакэртыда.
илышэ йоча-влакым чу- гэрда нэргэн каласэм.
Пионьэр влак! Тыланмырымаштэ, нуным ка
чПодпискэ ышташ вашкыза!
питалист ваштарэш крэ- да, Польшысо пионьэр
далаш чумырымаштэ ком влак дэч шокшо пионьэр
Отв. рэ^актыр олмэш—С. Митрьушкин.
сомоллан полшымаш ли- салӓм!
Мароблит уполномочэн Яй 62. Иошкор-ола Маргосиздатын 1-шэ типографийжэ. Савыктышэ „Мар. Ком“
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