Чыла ед пролэтар-влак, ушныза!
Пашаз» класын пашаж вэрч кучэдалаш, йамдэ лий!

ВЛКСМ МА1РОБКОМЫН
ОРГА н ж э

ик КАНАЛЭКТЭШ
№ 9 6 26] октьабр

КУМ КЭЧЭШ

ГЯЗЭТ ЯК: 1 тыл. 30 ыр, 3 тыл
90 ыр. пэл ийлан 1 т. 80 ыр, ик
ийлан 3 т ^60 ыр.
ЯДРЭС: Иош кар-ола, Комунист
урэ?!, 5.

Совэт-влакын сйэздыштым
сай ваш лийаш!
»Мэ, НУРӰМБАЛ (Морко р-н) пэлэ кыдалаш
школышто тунэмшэ пионьэр-влак, 18-ш э октьабрштэ, утэрэникчш, совэт сайлымэ нэргэн кутырэн
налын, совэт•влакын сйэздыштлан пэл ийаш тунэммэ планым турыс шукташ, адак совэт сайлымаштэ полшаш лийына. Тидэ паша-влакым шуккташ мэ чыланат конкрэтнэ обэзатьылствэ-влйкым налын, нуным щукташ пижынна.
КУКЛИН, МАЙКОВ, БЭЛОГУСОВ.
Мэат, СЭМИ-СОЛА (Морко р-н) тӱҥалтыш школын, ПГ-шэ класыштыжэ тунэмшэ-влак 3-шо клас
дэнэ таҥасэнна.
ДАНИЛОВ ИВАН дэн ПЕТРОВ В.

эн ончычак тунэммэ па
шам сайэмдымаш уло;
школыш чылан кошташ».
чыла пионьэр дэн тунэмшэ-влаклан
ударннк
лийаш, молат. Мэмнан
сэмынак производствэн
походыш ушнаш М( РКО
РАЙОНЫСО ЧЫЛА ШКОЛЫМ ӰЖЫНк
ИВАНОВ А.

Чылалан примэр

>
ш щ т
/ „Мэ Иошкар октӓОр"
кохозысо тунэмш э, пионьэр-влак (Ш эрнур р-н)
дозрона дэнэ ^голхозыштынан ты гай! экшыкым
муын, тӧрлатыктышна:
Тӱрэдмэ машинам эрыктэн, кукш о вэрышкэ
погэн
шындымэ огыл
ильэ. Мэ тудьщ колхоз
вуйлатыш ылан
ойлэн,
эрыктэн, кукш о вэрышкэ
.

шындыктышна.
Ш урно погэн налмаштэ ударник влаклан: ситсым, калингорым, шовыным, кӱмыжым пӧлэклаш
лийыныт ильэ. Тидэ сату-влакым эш а ударник
влаклан пӧлэклэн огытыл гын, доход райлымэ
годым пуэдаш лийыч.
Фэдотов И. дэн
Дичит рэв В.

Шуар*сола школ, Оршанкэ район.

ТУНЬАМ БАЛ ПИОНЬЭРИЙ

УТАРЫМЯШ
Б эргэр лӱман пашаз» , Гильдан вуйыш кыжо
кино воктэнэ сӱрэт-вла- тыгай шонымӓш пӱчкы н
кым ончышыла койын пурэн: тудо мэмнан пӧршогэн. Чйнжымак гын, тым орола, ачамын йолйэҥ-влакын йандаушто- ташыштым кучы кткнэкойшб капыштым ончэн. жэ.
Йолташыжым вучэн.
Содор гына вачэ ӱмКэнэта вачэ ӱмбалны- бакшэ пинчакым сакэн,
жэ йэҥ кид тучын. „Ты- Гильда пӧрт гыч лэктын.
йын докумэнтэт?:“—•шыКок порт коч тудын
дын кычкыралмэшоктэн. Фрида Нэйман » лӱман
—
Бэргэр...мыланна
йолташ ӱдыржӧ илэн.
лач тыйак кӱлат! Тый Нуно коктынат ик пиоиь
мэмнан дэнэ кайэт!
эр отрӓдыштэ шогэныт.
Корнышто эшэ
кок „Ала мыйымат шэклаполицэйский-влак ушнэ- нат “—уж ар капка дэк
ныт. Нуно шэмалгырак лишэммыж годым Тиль
кандалгэ тӱсан автомо- да шоналтенат, тидэпӧрбильыш шинчыныт.
тын вэс могырышкыжо
Бэргэрын ватыж дэн пэш вийан куржын. Вэс
Изи Гильдӓ кухньышто пӧрт-ончык куржын, кудачажым вучэн шинчэ- вэчэ коч шикшалтын. Ик
ныт! Аважэ парэҤгым минут гыч Фридан кудкок пачашат ырыктэн, вэчыштыжэ шогэн.
кухньышто кэчышэ ша
Вич минут гыч Вагнэр
гат 12-ым ончыктэн, а ача урэмын кок мучашышжэ эшэат укэ.
тыжат .кок изи ӱдыр-влКэнэта звонок йӱкш ок- ак шогэныт. Ш ижэ мартэн. Гильдаопсам почӹн дэж пэш йӱштын пуэн.
Кум полицэйский-влак
Лыжга йӱр шӱвэдаш
Гильдам ӧрдыжыш ш у  тӱҥалын. Тудо утыр-уткал колтэн, пӧртыш пу- ыр талыш нэн.7
рэн кайэныт. Нунын поКандэ матрос уп ш кочэш кок агэнт ошкылыйын
колтэн. Ачажын йаныт. '■ф
чэйкэ
члэнж эГустав ош
Яуно пӧртыштӧ чыла
кылын.
Гильдам ужынат,
кычал пытарэныт.
чыла
палэн..
Толшо кокла гыч икИзиш варарак Ф ридат
тыжэ пӱ коклаж гыч:
вэсым,
погынымашкэ ваш
„Ну,' Бэргэрын ватыжэ,
кышым
шогалтэнЛ Тудо
марийэт дэк кӧ коштнӧрэн
щдтышэ
Гильдам
мым от каласэ гын, тывашталтэнат,
йолташ
ышйым
арэстоватлэна!“—
тым вучаш тӱҥ алы н.
манын.
Ик к о . м у н и с т ы м а т
Тошкалтышыштэ эркэртын
кын гына йол йӱк шып- арЭстоватлэн
огытыл,
кок
пионьэркэланэн. Гильда окна дэКэ
куржын мийэн...Йэш тӱш влак утарэныт. Пашазэ
ка лачак нӧрт л у к шэҥ- класын пашаж вэрч шогэк кайэн. И кагэн турэм гаш эрэ йамдэ лийаш
вэс вэлнысэпӧртьмп ош- кӱлэшым нуно шинчат.
В. НОВАГ.
кылын.

Морко районысо чыла
школым ӱжына
✓
ШЭҤШЭ пэлэ кыдалаш школышто (Морко
р-н) тунэмшэ-влак совэтвлакын У-шэ Пӱтынь
Ушэмысэ сйэздышт лӱмэш эртарымэ производствэн походыш ушнэн,
ышкэ ӱмбакына конкрэтнэ обэзатьылствэ - влакым налынна. Обэзатьылствэ-влак
коклаштэ

МОПР члэн лийна
Тӱньамбал йоча арньа
жапышэ „юные друзья
МОПР-а1* кружокым почын, тунамак 2 т. 80 ырший оксам—члэн возносым погышна.
Стольароч М.

Й А П О Н 'И Й

СЛР

ТЯРВЯТЫШЭ-ВЛЯК

Йапон капиталист-влак Тидэ—кугыжанышын уло
лан ышкэ пашазышт дэ океаж гыч 60 процэнт
нэ
крэсаньык-влакыш - лийэш.
тым пызырэн ашнымышт
ЭлЫгатэ . еар ышташ
ок еитэ. Нуно угыч млан- ӱжмаш вийан кайа. Тидым налаш, тушто илы- дэ пагаа газэт, тэатр, к и 
шэ
калыкым
пашам но, радио коч ышталтэш.
Лӱмын ойр»ымо йэҥ-влак
ыщ тыкташ толашат.
Йапон импэралист-влак еар нэргэн, фронтышто
ш уко ий годсэк „К угу гэройлын крэдалмэ, еарйапон импэрийым“ ыш- лан йамдылалтмаш нэрташ шонат. Ы ш кэ шо- гэн докладым ыштылыт.
нымыштым са<рым ыш- „Иапоний вэрч колаш “
тэн ш уктэн шогат.
ӱжыт.
1931 ийын
еэнтьабр
Гэнэрал-влак йоча-влак
тылызыштэ Йапон войс дэнэ паш а ыштымыштым
ка Китай дэч куго эл- вийаҥдат. Ш ӱдӧ дэнэ,
ым—М анчжурийым на- тӱжэм дэнэ бар нэргэн
льэ. М анчжурий ку м к у - ойлымашым, йомакым його провинцылан (Хэй- ча-влаклан луктыт, нулунцзан, Гирин, Чахар) нын вуйыштым: аҥыр^аш элалтэш . Тудо кӧк па- рат.
чага нарэ Йапоний дэч
Школышто урок годым
Кугу. Тидэ элыгатэ ЗО йоча-влаклан гэнэрал-влмилион нарэ калы к шот- ак нэргэн, еарыштэ еэҥымаш лиймэ нэргэнкалалтэш.
Манчжурий пӱртӱе пэш лаекалат.
Сар нэргэн
пойан. Эн чотшо чодра каласКалымагаым еарпадэнэ ш ӱ шуко уло. Кита- гаалан
тунэммэ
дэнэ
йын чыла чодражэ Ман- пэҥгыдэмдэн гаогат. Сар
чжурийы ш тэ. иапон им- пагаалан тунэммэ похопэралист-влаклан лачак ДЫм, маньэвр дэн еар
тидэ, еар промышлэнос ыштэн модмашым чӱчдэнэ тэҥыз-сар флотым кыдын ыштылыт. Ш ӱдӧ
вийаҥдаш ыш т кӱлэш .
тӱжэм рвэзэ дэн ӱдырЙапон
импэриалйст- влак кугЫжаныш обэзат
влак М анчжурийым нал- лымэ почэш санитар дэын, адак умбакэ
ка- нэ рӓзвэдкэ пашам ышйынэшт.
Нуно кэчывал тат.
йымал вэл могырыш кэРвэзэ калыкым еар парылтнэш т. Уло Китайым ш алан вийан туныктат.
налнэшт, туш то еовэт 1933 ийыштэ еар влас
I районым грабитлаш, адак .Лига национальной об
Монголии дэн Монголий ороны“ лӱман еар оргакалы к рэспубликым на- низацым ыштэн. Тушто
лаш шонат. Мэмнан дэч Ю милион рвэзЭ йэҥ
Сибирым адак уло При- шога. Йапонийын орыморьиым ш упш ын нал- шыла, вийан йамдылалтнэщт.
мэ ончыкылык
еарж э
Йапоний угы ч млан- Совэт Ушэм ваштарэш
дым налаш лан еар ыш- лийэш. Тидын
нэргэн
таш йамдылалтэш. Пы- пытартыш ийлаштэ лийтарты ш ик ий жапыштэ шэ событий влакат, йагына танк, аэроплан, гру пон гэнэрал-влак ышзовик-влакым, пудэшта- кэштат ойлат.
рышэ вэщ эствам ыштыМанчзКурийым Йапон
ш э, адак вэе тӱрлӧ еар и м п э р а л и с т - в л а к
ӱзгар йамдылышэ 50 у Совэт Ушэм ваштарэш
завотым ыштымэ. Ш у- еар йамдылымэ вэрыш
ш аш ийлан еар пашалан еаврэн улыт. Тыштэ кӱрт1 милиардат 2^0 милион ньӧ корно-влакым вииэн1) океа кучы лталтэш йан ыгатат. Ты корновлак мэмнан чэк дэкэ
1) ик иэн —97 ырший.
толыт. 50 нарэ аэродром
дэнЬ
авиацион базым
2-шо могыр.

Йара жапым
вэеэлан эртараш

Тошто-Торйал
пэлэ
ыштымэ. Тушто 500 накыдалаш школыгато турэ еамольот уио.
нэмшэ-влак (У Торйал
Манчжурийыга танкым р-н) каж нэ кок
арньа
бронэвикым, автомашин- вуйэш куанымэ каеым
влакым вийан кондат. эртараш , тыштэ ышкэ
'-7 йуж корным ыштыат, моштымыштым
ончыкадак угы ч тэлэпон ли- таш пунчалмутым ^лукнийым Токио дэнэ ку- тыныт. Тидэ пунчӓлмутыраш ыштылыт.
тыштым нуно ш уктат.
Тэвэ 19 шэ октьабршТидэ, Совэт У ш эмваш - тэ куанымэ кае лийэ.
тарэш орышыла еарым Тышкэ чыла тунэмшэйамдылымаш, Иапон пра- влак, адак нунын ачаштвитьылствын политикыш аваштат толыиыт ильэ.
тыжат койэш. Йапоний Эн пэрвойак мурымаш
ваш-ваш еарым ыштыды лийэ, вара ф изкультур
маш пактым (договорым) упражньэньым ыштыщт.
ыгаташ ок кӧнӧ. Йапон
Мурымо шотыгато икимпэралист-влак Китай- тым калаеага кӱлэш : онЭрвэл кӱртньӧ корныпт чыкыжо
муро-влакым
наступлэньым ыгатылыт, еайын йамдылыман, у
кӱртньӧ, корныгато пагаа муро-влакымат
тунэмыштымьш чаркалат. Ну- ман.
но нимогай чий дэч пое
Адакшым тидэ куанына К. В. Ж. Д-ыштэ п а  мэ каеыш тӱрлӧ у ф из
ша ыштЬгшэ еовэт граж- культур курштымашым
дан-вЛакым, нунын ик- тӱрлӧ музык дэн шокшывыштым
арэстоват- тымашым Пӱрташ кӱлэш .
лылыт. Пойэздым ӧрдыш Тунам куанымэ кае эшэ
тӧрштыктат, бандит-влак утла, вэеэла лийэш.
нападэньым ыштат. Т кгэ
Моло школлаштат йа*
разбойник пашашт дэнэ ра жапым куанэн - вэеэмэмнан еарым тарватык- лан эртарыман!
тынэшт.
Сӧколов Й.
Мэ тыные илыш вэрч
кучэдалына. Тидын нэргэн ик кана вэлэ огыл,
Совэт эл вэе эл-влаклан
ончыктэн пуэн. Тыныс
илыш вэрч! кучэдалмэ
Марий-сола пэлэ кыддэнэ мэ тушман-влак аЛаш школышто (Шэрдэч ышкэнан элым ара нур р-н) тунэмаш коштлымашым вийаҥдэна.
мага пэш начар. Йужо
кэчылан пэлыжэ гына
Туньамбал пролэтари тунэмаш толыт. Нутырак
атын шочмо элжын чэк начар V дэнэ VI клаеышкочшо вончышо туш- тэ, VII клаЬыгптатчылан
ман-вллклан мэ, мэм- огыт кошт. Садланак тунан вэе
эллаеэ йол- нэмашат начар тунэмыт.
таш влакна пэҥгыдэ от Тунэмаш толдымо - влапор пуаш йамдэ улыт. кым школ дирэктыржат,
Тидым Йапон импэриа- учкомжат огыт уж ала
лиетвлак шинчэн ли- мо? Нимогай мэрымат
йышт.
ыштэн о^ыт ул.
Д й М И Т р Э В Ф.
(У м бакы ж э лий эш ) .

Тунзмаш чылам
кондыман

ЙОЧАШТЫМ НУЧАТ
Пусак-Сола йалыштэ
(Морко р-н) Осып Васлий
дэнэ Миклай Марйа ӱдырыштым школыгако огыт колто. Тугак Микывыр Миклайат 14 ийаш эргыжым тунэмаш

огэш колто.
Тэндал ан
шочшыдам тунэмаш кол"
тымо дэч чараш кӧ пра
вам пуэн? Иктат укэ.
Йал е-овэтлан нинын
ачаш т—аваштлан кызытак мэрым п у ы м ан !С .Н .Т

СОЗНАТЬЬЛКЗ ДИСЦИПЛИНЫМ ПУДЫРТАШ
ИНТЫЛАНАТ ЭРЫКЫМ ОГЫНА ПУ!

16-шо октьабр. Тунэмш э -в л а к кок рат дэн
ш огат. Тидэ—утрэник.
Ш кол дирэктыр И в а 
нов пэш ойла...
— ...КӦпокро жапыштэ
школытп тунэмаш ок тол
гын, мый тудым школыш толмӧҥгыжӧ ачаж
дэкэ вӱдэн наҥгайэмат,
ломбо воштырым шокшо коҥгаш паритлэн,
кыраш кӱштэм!— Тыгэ
дирэктыр ышкэ мутшым
кошартыш...
Тэвэ тыгэ Марий-Сола
пэлэ кыдалаш школ дирэктыр Ивавов (Ш эрнур
р-н) йоча-влакым ^мландарымэ олмэш,ломбо вош
тыр дэн лӱдыкта.
Иванов кӧ тугай?» Тудо—тошто торговой.Шэрнур
пэдтэхникумышто
туныктымыж годым ышкэ йалысэ кулакым аралэн, колхозым шалатынэжэ улмаш.
Садлак
Ивановым Ш эрнур Пэдтэхникум гы члукты ны т.
Ӱмашта,
Кукнур
ШКМ штэ ыштымыж годым эрэ йӱын коштын.
Тэнэй Марий-Сола пэл э кыдалаш школышто
ытптымыж годымат эрэ
йӱэш. Тэвэ 7-шэ октьабрыш тэ ш ӱльым тшгймы
на годым Иванов йӱын
кийыш. 8-шэ октьабрыштэ 14-шэ М.Д.Н. лан
йамдылалташ толшо,„Изи
т у л “ пийэсьтштэ модшовлак дэн чот вурсэдальэ,
выговорым пуыш , муро
йамдылымына годымат,
покролан йамдылалтыда мо?“—манын мыскылыш.
Адак дэткор - влакым
„Парпон игэ-вкак! К чор, | у тэндам“—манын вур-

Комвоспитаньым ломбо воштыр дэнэ ваштал
тышэ Ивановым Шэрнур
ронолан чот витарыман.
В. Йынуш.
Рэдакцэ дэч: Ивановым
кызытак
мут
кучаш
шогалташ Ш эрнур роно
дэч йодына.
ги
\

Лӱдыктыл туныкта

РАИКОМОЛ,
МОЧАЛОВЫМ

помыжалтарэ!

Звэнигов Марпэдтэхникум пэлэнсэ пионьэр
Туныктышо толын пу- жэ эркын гына шинчэ!
отрӓдын пашажэ йӧршэш
рыш. Устэл тӧрыш нгач
— Адакат огыда шин- ш улэн. Ындэ тунэманг
шыжла:
чэ! Його тӱш ка!—-пэш тӱҥалмылан тылызат п а
— Андропов, каласэ! чот кычкырла.
лат шуын гынат, ик каКодшо урокышто монэрЧынжым гын, Кораб- на пыкшэ пыкшэ гына
гэн ойлы ш на?-чпыдын льова ышкэжат титакан. отрад сборым ыштышт.
пэлэштыш.
Иоча-влакым урокышто Тидэ сборэш пионьэр— Мо нэргэн? Окис- нигунамат ок возыкто. активым пужэн сайлылэнний нэргэн,—Андро Садлан йоча-влак саиын щт. Пуч пуалтышэ, тупов туныктышын сыры огыт шинчэ. Тыгэ л ӱ д -1мырзӧ, знамэ нумалшэмыжым ужын, лӱдын ыктымӧ дэнэ химий у р - 1влак кагаз ӱмбалнэ гыокышко
тунэмшэ-влак ;На улыт, пашажэ гын,
пэлэш тыш ,
— Кузэ тугэ!—тунык- вараш кодаш толашат. нимдт ыштымэ огыл. Во
жатый Мочалов звэни
тышо Корабльова эша Тыгэ „нэуд-- поша.
Кожэрский.
вожатый, пуч пуалтышэ»
чот ш ыдэшкыш,—шич,
У Торйаяъпэлэ тӱмырзӧ, знамэ нумалшэнэуд!
влакым огэшат палэ дыр?
Яндроповат вэрышкыкидалаш гикол.
МДН жапыштэ нимат
ЧУЛКОВ УВОНЫМ КӱРЛЬӦ
ыштымэ огыл. МДН-жэ
5 шэ класыш тэ й э с - !ньэ
урок кӱрльӧ...
мо тугай тидымат пиот э с т в о з н а н ь э у р о к . | Чулков класыш тэ эн ньэрышт огытлнинчэ.
“Д-ыр-р-р“ 'Эркын гына чот"шурга, чылалан за-! Отрӓдлан „Иамдэ лий*
шокта. ЗыринИ. пылы-.ниматлагп мэшайа. Ту- ^улыжат 6 экзэмпльар
шым шогалтыш.
*дын ӱшанлэ полшышы-^гына толэш.
— Аэроплан!
Чӱлко-; жо Зырин уло. Зырин*
Звэнигов райкомол,
вын йӱкшӧ ш октыш .К эр-' пионьэр улам манын ни- Мочаловым помыжалтаакак
аэроплан
пэш гунамат о к ш о н а л т э . •рэ!
ӱлыч кайа.
„Пионьэр улам “ манын |
Микис.
— Айста ончаПт!—тӱго шонашыжат ок лий: Тэ-*
куржын лэктыч. Клас-1 рэнтьэва пионьэр-влак
ыштэ ик туны ктыш одэн коклаштэ
сознатьылнэ
(ЩО^
мум тунэмшэ гына ко дисцицлиным
шындаш
пэлэ
дыч. Тыгэ йэстэствозна ок тыршэ.
„й . п “ [ Марий К одам
.*кыдалаш школыгато (У
'Торйал р-н) учком вуйлатышэ Звэрэв Васлий
Бэрэзинк
тӱҥ алты ш арам гына оксам налэш: эшэат паша планым ыщ>
шоклышто (Звэнигов р-н) вӱдым огэш нумая,/огэш тэн огыл,
тунэмшэ - вааклан шол- шолто Рвэзэ влак вӱдым
Дисциплиным шындытымо вӱд
огыл. йӱш - йодытат тудо ,,йӱмыда шага годым ышкэ гына
то вӱдш ат ок логал. Мо- ш уэш гын, кондыза!,, ма,- ш ургаш таратылэш. Уролан? Тэвэ молан сторожи нын кычкырлэн шинча. кышко эртак вараш кокэСтэкольщиковаОринан ] Садланак рвэзэ-влак вӱд дын толэш.Тэвэ 6 октьаачажым кулаклан лийын укэат, йалышкэ вӱд йӱаш брыштэ 1-шэ
уроклая
колхоз гыч лукмо. А кы- куржталыт.
вараш.кодын.
зыт школ
вуйлатыш э
П.—Р.
_____
Тунэмшэ,-влак. |
Половин тудым сторожикьКтан пуртэн. Орина
10 подпИс.

План дэч поена паша»

„ИӱМЫДА ШУЗШ ГЫН, КОНДУЗА!“

П А С У Ш Т О
Э шмэк тӱҥ алты ш шко
лын (У Торйал р-н) шӱ*
льӧ кыл^а дэнэ пуреажэ эргыдэ
(сомылдэ)
шинча. Ш ӱльӧ кылтажым вОЛьык-влаккӱрыт,
кочкыт. Кылта воктэнжэ
да пурсаш тэ угы ч озымат лэкташ
тӱҥалын.
Школ вуйлатыш э Бирьу
ков ик кана ӱдымо гыч,
\

кок кана т ӱ р э д У сомлэн
налнэт мо? Ала ик кана
ӱдымьтжымат тӱры с налын, шокшо кочкышым
сайэмдэн от кэрт.
Умдо.
Рэдакцэ дэч: У Торйал район прокурор дэч
ты фактым тэргэн, Бирьуковым
суд ончык
шогалташ йодына.

„Школышко накиткым чийэн
толман"

5-шэ октабрыштэ лэкшэ „Йамдэ лий “ газэтэш
„школыш накиткым чи
йэн толман" замэткэ во
залтын
ыльэ.
Кызыт
школ дирэктыр Сури■ковын пашалан пижмыж
дэнэ школ пӧрт тувырашыш рокым оптымо.
3-шо могыр

ПЭРЭМЭН ШУЫН, АИСТА МОДАШ! 6000
„МАРТЫШКЭ"
ДЭН „ПЧАЛЗЭ"

„К О К ЙӰШ ТӦ*

Айста олам ыштэна.
Умбакшэ, „йӱштӧ влОланан куж утш о 40 ош- ак" адак тэндан дэкэ
Тэвэ тидэ плошчадкын кыл лийэш, а торэшыжэ мийэн ш аҥ ы сэ шомакутыш ыжат 20 ошкыл, —20 ошкыл. фганан кок кыштым ойлат, тэат шаторэш ы ж ат--20. Кок мо мучашыштыжэ 3 ошкы- ҥысэ сэмынак вашмугырышто кок олам кодэ- лым торэщ йара вэрым тым пуэн вэс олашкэ
па. Нунын торэщ ыш т 5 кодэна. Нинэ кок ола куржыда.
ошкыл лийжэ. Плошчад- лийыт. Плошчадкэ ӧрдыКуржмыда годым „кокэ покшэлнэ к у гу мэчэ. жэш „колышоолам" ыш
«Мэчын
кӧргыжӧ
пу тэна. Тыштэ плэныш вэ- лышо олаштэ" улшо йолиашкар, ӱмбачын шовыч' рэш тшэ-влак илаш тӱ- ташда-влакымӓт утарэн
кэртыда, кидышт гыч
дэнэ пӱтырымӧ).
ҥалыт.
пэрэда гын, нуно ута„Кок йӱш тӧ^влакы м
Тэ чыланат кок команд а нунылан ныл „пол- ралтшылан шотлалтыт,
а ышкэжэ тунам аккурж
дылан ш элалтын улыда.
шышым ойырыза. „ЙӱшКажнэ командыжын ышса. Ида мондо: -тидым
кок ола коклашкэ канитанжэ/ уло. Ш и- тӧ-влак"
тэ кодыт, а нунын пол- ышташ куш ты лго огыл,
вагам кучэн паяэнЦ к у ; ШЫШЫ'ПТ „колышо ол- йолташэтым утарымӧҥ' до командыжэ
пчалзэ
ашкэ" кайат. А молышт гэт, „йӱш тын4' полшылийэш кудыжо „мартыш чыланат пурла вэлыш шыжо тыйымат, йолтак э“ (обэзйан).,ПчАлзэ-вл
шэтымат кодэн кэртэш.
ах* ышкэ олаштыт. „мар- тэ улшо олашкэ кайыза. Тылэч поснажэ корнэшЫндэ, сайын колышттышкэ влак" ышкэ олашда „йӱш ты жат14 авырэн
са,
унтышкыда пышты кэртэш. Тугэ гынат, лӱд
тышт шогат.
за; „ЙӱШтӧ-влак'' тэндан
дымӧ •влак лийыт, нуно
Мыйын шӱшкалтымэм ола ваштарэш шогалын/ нимо дэчат огыт лӱд.
почэш „йчалзат", „мар- вийан, тыгэ ойлат:
И зак-ш о л ьак у л ы н а,
Тыгэ тэ ола гыч олатыш кат" мэчэ дэкэ каТ алэ йӱш тӧ у л ы н а,
шкэ курж талаш тӱҥайат. „Пчалзэ" тӱрлӧ оҥИ к й ӱ ш т ы ж ӧ --й о ш к а р нэр,
лыДӓ.; Эн пытартышлан
айым ыштылын, мэчым А вэсы ж э— к ан д э нэр.
кучымо пар „йӱштӧ" лиТ
ора
корны
ш
кӧ
к
ай
а,
налаш толаша. „Пчалзэ“
Т уды м й алтак налы на.
йэш. Модыш адак угыч
мом ышта, „мартышкыТыланда ик йэҥ Гай тӱҥалэш .
, ланат тулым чыла ыштыгэ
манман:
тылман. Иӧн, лиймэ гоЯйста тыгэ палэмдЬЙ ӱш тӧ дэч ы н она лӱд,
дым, „пчалзэ" мэчым нана:/ плошчадкэ дэч умК а й в а тораш кэчэ-йӱд.
лэшаТ, ышкэ олашкыжэ
Тылэч вара вэс олаш- бак лэкташ огыл, кучалТкурж эш ,
„мартыш кэ" кэ куржыда. Корнышты- шэ йэҥ тунамак „колытудым поктан ш уаш то да, „йӱштӧ-влак" тэндам шо олаш кэ44кайаш. „Кай
ча. „>1артышкэ“ „пчал кучаш тӱҥалыт. Кучымо на тораш кэчэ-йӱд" мазым“ куча гын, „п^алзэт “ йэҥыштым „колышо ол- нын кычкыралмэ дэч ва
„мартышкэ-влакын" ол- аш “ наҥгӓйэн,
ышкэ ра чыланат вэе олашкэ
аш кы ш т кайэЕг, „мартыш- полш ыш ышт-влаклан пу курж са ола гыч ик какак“ лийэш. А „МгфТЫШ ат, а нунышт плэныштэ на курж ы н лэкмӧҥгӧ,
кэ“ кучэн ок кэрт гын, улшо-влакым оролэн шо- мӧҥгэш иктыланат п у ышкэжэ „пчалзэ влак“ дэ гат.
раш ок лий.
кэ плэныш кайа. Тылэч ва
ра мэчэ дэкэ вэс „пчал
зэ“ цэн вэс „мартышкэ"
лэктыт, Чыла „пчалзэПу шӱдышым, альэ кон п у р л а * кидшэ мувлак“ мэчэ дэкэ лэктын кӱртньӦ ш ӱдыш ыммуза, чышта, тудат
модыш
Ьытымэшкэ тыгэ моды- тудын диамэтржэ 1—
гыч лэктэш.
V
на.
ошкыл лийжэ. Тидэ шӱМодыш мыйым шӱшдышым
мландыш
пышТылэч вара мый шот
калтымэм почэш эрта<
лэм: кӧ кунар плэныш тыза, а ышкэжэ, киддам
Модмо годым ш ӱшкалналын. Ындыжэ „пчалзэ- чот кучэн йыр шогалза. тэм
гын, модмым чарныМыйын
шӱшкалтымэм
влак“ „мартыш кэ“ лиза. Тыгылай шогымо го-,
почэш
изи
ш
акпурла
вэ
йыт, а ^ „мартышкэ-влак"
лы ш курж са, вара ыш- дым ш ӱш калтэм гын, мо
„пчалзыш" савырнат.
кэндан воктэн шогышым даш тӱҥ алза.
Пытартышылан, кӧ ку- шӱдышыш пурташ толаШ ӱдышыш тошкалдэ
нар плэныш налмымшот шыза. Кӧ ш ӱдыш кӧрлэна. Тыгэ мэ кӧ модын гыш тошкалэш, тудо мо кодшо кум модшо-влак
дыш гыч лэктэш. А д ак ' сэҥыш ылан шотлалтыт.
налмым палэна.

„ш ? д ы иг

„Й. Л “вэрч!

Нойабрь тылызылан
114 экзэмпльарым
налаш тӱгалына

Мэ, Тошто Торйал тӱҥалтыш школышто тунэмшэ-влак (У Торйал
р-н) кызыт 61 экзэмпльар „йамдэ лий “ газэтым
налына.
III клас? 25 экзэмильарым, 1-шэ клас 7 экзэмпльарым, II шэ клае 19
экзэмпльарым, 1У-шэ 10
экзэмпльарым
налына.
Нойабрь тылзылан каж нэ тунэмшэ дэч оксам
иогэн улына, ындэ 114
экзэмильарым налаш тӱҥалына.- ,
Ы шкэнан иочэш чыла
тӱҥ алты ш дэн кыдалаш
школлаштэ тунэмшэ-вла
кым ӱжьтна!
Выльып.

15 экзэмпльар
„Йамдэ лий"
газэтым налына
Мэ, Бэрэзник тӱҥ алтыш шолышто 4-шэ класыштэ т у н э м ш э - в л а к
(Звэнигов ’ р-н) „Йамдэ
лий“ газэтым 15 экзэмпларьым наЛаш подпискым ыштышна.
Ышкэ почэшна 1,11,111шо класыш тэ тунэмшэ
да моло школышто тунэмшэ-влакым ӱжыеа!
Тунэмшэ'влак. 1.8 подпис.
у
<
Мэ Обда-сола тӱҥ алтыш школышто тунэмшэвлак (Морко р-н) кажнэ
тунэмшэ йоча ^дэч 20
ырший гыч оксам погэн
..йамдэ лий" газэтлан
подискым ыштышна.
Ялэксэйэв А.

Чыла пионьэр
тунэмшэ-влак!
„Йамдэ лий" газэтыЛ,'
нойабр тылызыштэ налаш кызытак подпис
ным ыштыза. Ик пионьэр-тунэмшат подпискэ ыштыдэ ынжэ код! *
Отв. рэдактыр—
3. ЙАКОВЛЭВА

Мероблит уполномочэн МЬ 92 Йошкар-ола Маргосиздатын 1-шэ типографийжэ. Савӹктышэ „Мар. Ком.*

