Чял* ел прелзтар-влак, ушннэя!
Пашаа» класын пашаж вэрч кучэдалаш Дамда лий!

ВЛКСМ МА РОБКОМЫН
ОРГАл ж э
кум

качэш ик кана лактэш

Совэт саИлымаштэ
полшышна

Мэ, Кугу Шигак пэлэ
кыдалаш школышто ту№ 1 0 7 30 нойабрь нэмшэ-влак
(Звэнигов
н-н) совэт сайлымаштэ
Г Я З Э ! ЯК: 1 тыл. 30 ыр, 3 тыл полшышна. Йал совэтлан
90 ыр. пэл ийлан 1 т. 80 ыр, ик
955|избиратьыльнэ повэст
ийлан 3 т ^бО ыр.
ЯДРЭС: Й ош кар-ола, Комунист кым возышна.
урэм, 5.
Ломбэр Саньу.

VII совэт сйэздьш сай тунэммаш дэн ваш лий!

МУНЧАЛТАШ ЛЭКТАШ
ЙАМДЗ УЛАТ?

ПАТРУШЭВ СЭРГЭЙ АНДРЭЙЭКатокым ыштана
Мэ Кугу-Шигак пэлэ на. Кызыт йол-йэчым наВАЛАН ПОЛША
кыдалаш школышто (Звэ лаш чыланат оксам йам-

Патруш эв
Оэргэйым дэ газэт VII сйэздлан йам- нигов р н} тунэмшэ влак
чыла тунэмш э-влакйӧра- дылалтмэ лӱмэш лукмо тэлым^ий ӱмбалнэ сайын дылэна Лумышто мунчалташлан куж у йэчытат. Кузэ от йӧратэ: тудо газэтын рэцактыржэ Па- мунчалтэн'
капкы пы м мат налнэна.
пэш сайтунэм эш ы с. 1 -шэ трушэв Сэргэй.
тазаҥдашлан 0,25 галоп А
тэ йамдылалтыда
чырыкыштэ пэш сай
Патрушэв Сэргэй „мый кыт ий ӱмбалым каток- мо?
сай 5, уд 2 отмэткыжэ сай тунэмам гын йолта- лан сай эрыктэн шындэМарьин М.
уло. 2 -шо чырыкыштэ шэм влак кэрэк, мыйын
тидэ отмэткэ влакым от паш а огыл,—ок ман. ТуИЭЧЫ Ж Э
лично дэнэ вашталташ до пиньэр, ударник улкучэдалэш .
тӱҥ
ал тым ачалкалат. Тэвэ Ни
Кугу-Чигаш
мыжым тошкалмыж йэАдак мэр пашамат сай да шоналта. Садлан по- тыш школышто тунэм- китин Пэтьан йэчыжэ
ышта. Тэвэ совэтыш сай- чэш
кодшылан полша. шэ-влак (Йошкар олар-н йамдэ. А йол йэчэ дэн
лымаштэ ышкэжат вийан Тэвэ 1 -шэ чырыкыштэАн „Йамдэ ли й “ газэтын во- гын кызытат йэр ӱмбалполшыш, моло тунэмшэ- дрэйван 4 нэудшо ыльэ. зымыжым лудмэкэ, тэвлакымат почэшыжэ наҥ- Андрэйэвалан Патрушэв лылан йамдылалташ тӱ- нэ мунчалтат.
А. Калинин.
гайыш . Патрушэв Сэр- Сэргэй полшаш пижын. ҥалыныт. Тошто йэчышгэйын тыршымыж дэнак Тудын полшымыж дэнэ
тунэмш э-влак совэтыш Андрэйэван 2 нэудшо
сайлымэ лӱмэш „Тумэр" вэлэ кодын. Тудымуж ын
иочаМарий-Кодам пэлэкы - Сидоркин И. И.
колхоз правлэньэ цэнэ моло
ударинк - влакат
йал совэт пӧртым тӱр- почэш кодшылан пол- далаш школышто (У-Тор влаклан йэчэ, йол •йэчэ
йал р-н) тунэмшэ-влак налаш огэш тыршэ, рвэлӧ плакат дэнэ сылнэш- шаш пижьш улыт.
тэлылан йэчэ дэнэ мун- зэ-влакын йэчышт, йол
тарышт.
А.
А. Калинин.
чалташ ынэшт йамды- йэчыш укэ.
Ш кол
иырдыжыштэ
Памаш-сола
П.
К.
Ш
,
лалт:
школ
дирэктыр М. Йывуш дэн И. Йынуш
„Пионьэр вий“ лӱман I
Ш эрнур р-н
пырдыж газэт кэчӓ. Т и -1

Пэтьан

иамдэ

Ынэда мунчалтэ ужат?

Нэудым кожэна
Мэмнан школышто ик
нэудат ыжнэ лий манын
тыршэна. Садлан почэш
кодшо тунэмшэ-влаклан
кастэнэ кок шагатан у р 
ок лийэш , нунын дэнэ
туныктышо-влак
зани-

Пурак коклаштЭ'

Марий-Кужэр пэлэкыматлат. Адак ударник- далаш школыщто (Морпочэш кодшо ■ ко р-н) тунэмшэ-влак кавлакат
влаклан полшат. .
ныш жап годым пуракым тарватэн курж таКазаков Н.
лыт. Тунэмшэ •влак пураПомар П.К.Ш., Звэни- кым пытараш огыт тыргов р-н.
шэ. Ш колыш йол ӱшти

КОМУНЯР-ВЛЯК ТУНЭМЫТ
Кас. пӧртлаштэ тул
чӱкталтэ.
„ Ушэм-Нур “
комунын клубьтштыжат
тӧрза йэда тул волгыдо
койэш. Тидэ клубышто
ликпункт пашам ышта.
Комунар-вла к тунэмаш
коштыт. Тушто Бастракова Качырий дэнэ Сам
сонова туньтктат.

Урок. Бастракова кодшо урокышто тунэммым
йодыштэш:
— Ой могай йӱк палэ
дэнэ возалтэш, Ана акай,
каласэт мо?
— Ой к у г у йӱк палэ
дэнэ
возалтэш! — Ана
вашмутым пуа.
Йодыш налмэкэ уро-

кым ончыкшо тунэмаш
тӱҥ альы ч.
Тэвэ тыгэ Тошто-Торйал пэлэ кыдалаш школысо
ударницэ - влак
Бастракова дэн Самсоно
ва комунар влакым туныктат.' Комунар - влак
йӧратэн тунэмыт
С. Эчу.

дэ пурат. Вургэм сакалаш вэр укэ, чыла кори*
дорышто пурак коклаштэ пӧрдалыт. Тидымсанкомис
уж эш
гынат
тӧрлаташ ок тыршэ.
Пурак

Эмлалт
Мэ, Помар пэлэ кыдалаш школышто (ЗвэниГОВ р Н)
ТуНЭМШЭ-ВЛаК
трахом чэрым пытараш
чот пИясын улына. Трахоман влак дэкэ эмлымэ
вэр гы ч пэршьтл толын
эмым пышта. Мэмнан
школышто трахом чэр
пыта.
Казакова П.

Совзт в эр ч к у ч з д л и о ш т э

Йспанийыштэ рэвольу
цион кучэдалмаш
ок
ш ыпланэ. Тыштэ Лэрусын фаш ист правнтьыльствыж э ваш тарэш Астурий, Каталоний, олавлак тарваныБтт. Овиэдо,
М йэрэс, Б а р с э л о н а с э
шэмэр влак влас налш аш
вэрч вийан крэдалыч.
Тидэ барикадан крэдалмаштэ комсомолэц-влак
Испаний компартийлан
эн талын полшэныт.
Испаний комсомолэцвлак
Димитровы н—
„фашист ваштарэш вийэн крэдалш э л и й за“
манын ӱжмыжым ш уктэн улыт.
-* *
Испаний комсомолын
историйжэ рэвольуцион
движэньэ дэкэ пижын
толэш. 1931 34 ийлаш тэ
Испаний пролэтариат та
лый выступатлэн. Тидэ
ийлаш тэ комсмол куш кын. Комсомолышто 400
йэҥ ыльэ гын, кызыт
12 тӱжэм комсомоЛэц
уло.
Пытартыш
ийлаш тэ
фаш ист-влак ваштарэш
кучдалмаш тэ комсомол
ышкэ
вийжым йатыр
пыштыш. Йанвар тылызыштэ {Пискайэ олаштэ
фаш ист-влак митингам
погынэшт улмаш. Комсо
мол ӱжмӧ почэш фаш и
ст митинг ваш тарэш ЗО
тӱжэм шэмэр рвэзэ калык лэктын. Фашиствлак ышкэ митингышттым ыштэн кэртын огытул.
Апрэль тылызытэ фа
ш ист - влак Эскуриалэ
олаш фаш ист рвэзэ-влакын сльотым ышташ лийыныт. ЮОтӱжэм фаш и
ст рвэзэ-влакын толмыштым вучэныт.
Комсомол
агитатырвлак чыла эл мучко кайэныт. Нуно шэмэр калык коклаш тэ тидэ сльотын у сарлан йамдылалтмыжым,
шэмэрым индырымыжым умылтарэн
улыт. Олаштэ, йалыштэ
сльот ваш тарэш дэмонстрацэ лийэдэн. Комсомол
влакын оролышт фашист-

2-шо могыр

Тэлзграф ӱвэртара

* Бэрлиныщтэ „Народ
влаклан кайаш эрыкым ышлэносын
р ӱ д ы ж ӧ ный суд" (фашист суд)
пуэн огытыл.
Садлан Тыштэ рудник, мэтал, 25 ийаш Вальорохтым \
сльот кӱрылтын.
уло. Всэобшо стачкэ тар- 12 ийлан катыргыштэ
Мадрид, Толэдо, Бар- ваньымэ годым, фашист- лийаш судитлэн. Гэрман
сэлоныштэ комсомол ор влак дэн ваштарэш ок- комсомол
организацын
ганизоватлымэ дэнэ рвэ- тьабрштэ крэдалмэ го- вуйлатышэ пашайэҥжэ
зэ паш азэ-влак стачкым дым Астурий комсомол манын тудым титаклэвийан ыштэныт. Испаний рэвольуцион крэдалмаш- ныт.
комсомол Рӱдӧ Комитэт тэ примэрым ончыктэн.
Тыгакак Ю комунист
сэкрэтар Иахим дэн Градо
Овиэдо, Мийэрэс адак паш азэ-влаклан пригойолташым фашист-влак Астурийын вэс олалашворым лукмо.
Нуным
пуштыч. Тудын тойытат совэтым ыштышаш ныл ий мартэ тӱрмаштэ
маш пэш к у гу дэмонс- вэрч крэдалаш комсомошинчаш да катӹргэ па
трацы ш савырныш. Колэц-влак
“
Кидэш
пчалым
шам
ышташ судитлэныт.
лотка воктэн 70 тӱжэм
кучэн,
лэктын
улыт.
*
Роннышто
(Ф ран
шэмэр кайыш.
ций) 6 тӱжэм тэкстильРвэзэ
пашазэ
отрӓд
Католонийыштэ
ли
шик*влак (сукна, ситсэ
йшэ всэобшо стачкэ го влак комунист партий ыштышэ
пашазэ-влак)
дымат, комсомол ыщкэ дэн комсомол вуйлатымэ забастовкым
увэртарэдэн
барикадым
ыштэныт
вийжым гэройлыкышым
ныт.
Забастовко
прэдончыктыш.
Каталоний сар ӱзгар оптымо склад- прийатьэ гыч пэрдприйапрртыш Л эрус фашист лам шалатэн, сар ӱзга- тьышкэ шарла.
правитэльствын сар во- рым налыныт.
* Тэррор дэн шэкларабльжэ толмо годым,
Правитэльствын войнымаш
пэш чот шарлэн
комсомолэц-влак калык скажэ ку гу . Тудо йуж
шога
гынат
Испаний ком
коклаштэ пэш к у гу па гыч тэҥыз, гыч йатыр
партий
пашам
талын ышкэчэ шэмэр ӱмбак лӱлшам ыштэныт.
та,
„Бандэро
роса"
лӱ—
Шэмэр влак, шэк-тын гынат, Астурий ӱмман
газэтым
йыш
т
лукланыза! Тидэ пушко-влак балнэ совэт знамэ йатыр
мэмнан олам лӱйаш тӱ- кэчэ лойгэн. Тидэ знамэ тын шога.
* Китай йошкар ар
ҥалыт. Нуно
мэмнан вэрч комсомолэц-влак вимий
Чан Кай-шинча войсолам Хихон ола сэмынак йан кучэдалын улыт.
каж ваштарэш вийан кушалалтат...
Октьабр
крэдамаштэ чэдалэш. Тэн Д э-Х ун
Таррасыш тэ к и д э ш Яспаний кэмсомол вийа- командоватлымэ
отрӓдпчалым кучэн
лэкшэ ҥын, пэҥгыдэмын.
влак эрэ ончык кайат,
рвэзэ-влак тӱрма опсам
Б. Б.
йатыр ола-влакым налыпочэдэн, пэтырэн ши„П. Правда" гыч.
ныт.
нч^тктымэ
рэвольуцио*
ньэр-влакым луктэдэныт.
Шэмэр ӱдрамаш-влаСовэт Ушэмиштэ
кат фашист ваштарэш
вийан кучэдалын улыт.
Тэвэ ик рвэзэ пашазэ
ӱдырамаш лӱддэ радиостанцыштэ пашам ыштэн. Тидэ радиостанцэ
рэвольуционьэр-влак дэ
Тэлэ каныпь жапыштэ ко, Лэнинград, Кийэв,
нэ кылым кучэн. Пра- Москошто, пионьэр, ту- Харьков, Горький тулэч
витыльствын
войскажэ нэмшэ - влакын пэрвой моло оласэ йоча-влакат
радиостанцым налмӧҥгӧ Пӱтынь Ушэмысэ пайрэ- тыштэ лийыт. Адакшым
тудо радио дэн фашист мышт лийэш. 20 ола гыч Моско, Лэнинград, Кийэв,
пульа дэнэ
пытымыж толтпо йоча влак йэчэ да Минск] оласэ хоккэй когодым микрофон ончылан: йол йэчэ дэнэ мунчалтэн мандэ влак модаш тӱҥ а •
„Мэмнан эрык вэрч ви- ӱчашаш тӱҥалыт. Мос- ЛЫТ.
^
йан крэдалза! Каталино*
йын эрыкшэ ^эрч крэ*
далмаш тэ колышо ӱдырамаш тыланда ойла!—
Р. С. Ф. С Р. Совнар кой-влак Йошкар-олаиг
манын пытартыш кана
ком пунчал почэш Горь тат, Ижэвскыштат (Удкаласэнат, колэн.
Астурий комсомолын кий олаштэ рвэзэ-вла- муртын), Чэбоксарыштэ
историйштыжэ
Испан кын йолэш чийымэ вур- (Чуваш рэсп.,) Балахнг!
фашист ваштарэш крэда- гэмыштым олмыкташ 3
лмыж нэргэн /йатыр во- мастэрской школэш, 1 Кулэбак, Дивилиск (Чу
ик мастэрской олаштэ ваш рэспублик) районыш
залтын.
А стурий—к у гу пром- лийшаш. Тыгай мастэрс- тат лийшашлык.

П ӱты нь У ш эмысэ пионьэр,
тунэм м ш э-влакы н пайрэм ы ш т

Мастэрской-влак

Горьковский пионер"
самольот ышташ
полшыза!

Коча дэн уны ка
(О&лымаш)

НЭЛЭ ЖАП. Чы дакКо тӱжэм тэҥгэ налогым
рий кугы за пэш йорлын колтымо. Садлан мыланКанавин пионьэр-вла* авиахйма, отделу авиа илэн. Калык еэмын кич- на тыштэ кӧ тӱлэн кэркӧ кэртш аш лык
кын тӱҥ ал
пуымышт ции. Квитанцэ ӱмбалан кэн лэкташ имньэ во, тэш,
льык
лийын
огыл.
Рвэзэ
огыл
ончэн
лэкташ вӱпочэш „Горьковский ппо „Горьковский
пионер"
курмыжым
йэҥ
пашашлэш
.
Тэвэ
мэ
Совэтэш
самольотлан
манын
вонер“ самольотлан оксам
тэ эртарэн. Паша гыч тыгэ ыштышна. Пойан
погаш
тӱҥалмэ. Тидэ зыман.
„Горьковский пионер" толмэкыжэ изи, лапка Вӧдырлан 7 тӱжэм тэҥсамольот Горький крашочшыж гэ, торговой * Павыллан
йысэ пионьэр дэн тунэм- самольотышто йоча-влак пӧртыштыжӧ
шэ-влак дэкэ чоҥэшты- лан йӧршӧ сар ӱзгар дэнэ ыш кэ шӱмжым па- 8 тӱжэм, вакш оза Чопойлаш тӱҥ алэш .
выставкэ) лийэш, адак рэмдэн. Тудын кок эр- лан 9 тӱжэм, Микитан ЙыТидэ самольот ш ӱкш ак агитатыр* кошташ тӱҥ а- гыжэ улмаш. К угурак ванлан 4 тӱжэм тудат
ш э—Сэмон, изиракшэ— вольык дэнэ торгайа, т ӱ
л у , ш ӱкш ӱ вургэм, ш ӱк лэш.
К эҥэжы м тидэ само- Мэтрий. Йлыш нэлэ дэн лэн кэртэш. Иӧра вэт
ш ӱ кнага) ужалымэ ок*
льот лагэрлаш кэкош таш Корий кугы за уш калы- йолташ влак?!..
са дэнэ ышталтэш.
мат ашнэн кэртын огыл.
— П эш йор-а!т-йорло
Ш ӱкш ак погымашым туҥ алэш .
Лач
ик пэл ш уран каза- влак кычкыральыч. Вэс
вэрласэ Осовиахим оргаСамольот
ышташлан
низацэ - влаклан
ор- ш ӱкш акы м эн; ш уко по- жэ гына улмаш. Эр-кас л у к гычын оршыла таргайизоватлашышт кӱлэш. гышо-влак дэкэ «Горь С эм ондэн Мэтрий каза ванэн, шэм курныж-влак
Тидэ
пашашкэ чыла ковский пионер" энончыч шӧрым тавалэн-тавӓ^эн Мэ она тӱлӧ, кузэ тыгэ “
кочкыныт.
манын шотдымын кычкомсомолэц, колхозник- чоҥэш та.
—
Тыгэ чӱдӧ киндымкырат.
Иионьэр, тунэмшэ-влвлакым ушыман.
— Нинылан тыгак кӱПогымо
шӱкшакым ак, „Горьковский пио- ниным пукш эн киктыман
огыл,—манын
8
ийлэш.
Сита мэмнам пызы„ Союзутиль "(заготпункт- нер“ ^самольот ышташ
Корий
лаш кэ да туды н отдэлэ- ш ӱкш акым кызытак по* аш дэн 12 ийаш эргы- рэныт, — йорле
Мушкындым
нийлаш кыжэ
намийэн гаш тӱҥ алза, мэмнан об- жым ӧрдыж йалыш во- кычкыра:
пуза! Туш эчын квитан- ласыш эн ончыч чоҥэш- льык кӱташ колтэн. Ыш- нӧлтышт-нӧлтышт „кузэ
толшашыжэ вэрч кэж э ватыж дэн кэҥ эж тыгэ мыланэм тынар туцым налын Горький ол- тэн
аш кэ тыгай адрэс дэнэ ваш-ваш таҥ асэн кучэ- коч йӱд-кэчэ малыдэ, лыктэда" манын торго
йэҥ пашам
ыштэныт. вой Павыл уло кэртмын
колтыман: гор. Горький, далза!
„Горьковский пионер" Кокла гыч ышкэ пашаш кычкыра.
В. Волжская набереж
Кастэнэ торговой Паная, Краевой совет Осо самольот вашкэ лийжэ! тым тӧрлэныт.
Сэмон эргыжэ куш- выл дэкэ кулак-влак поМарий облас кӧргысӧ чыла кын ш умэкэ йорло гы- гынышт. Самогоным лӧчак ӱдырым нальыч. Ты- кат.
пионьэр-влакым ӱжына
гэ ватэ дэн вич ий ил— Павыл Иваныч, коМэ, Йошкар-ола 17-шэ пуэна. Тылэч поена шӱк- мэкэ Сэмон еарышкэ ка- лыштеа, тачэ Сэмон Эҥотрӓдысэ пионьэр-влак шакымат погэна.
йыш. Граждан ' еарыштэ эр-сосашкэ погынымаш
„Горьковский пионер" кум ий ошо ваштарэш ышташ кайэн. Мыланна
„Гоьковский пионер" еамольот ыштымэ нэргэн еамольот ы ш т а ш л а н чакныдэ крэдальэ. Йа- тудым тачэ кузэ гынат,
палэн налын, океам по- шӱкшакым уж алэн океа лыш [пӧртылмэкягат Сэ- кидышкына налман. Кигаш пижна. Оксалан епэк- погаш Марий облае кӧр- мон кулак
ваштарэш зытак шэм корэмыш митакльЫм ыштэн, 25 тэҥгэ гыеӧ чыла пионьэр-вла- шогальэ.
Толмо
ий ■йэн шогалман.
Тл—
Кӱлэш
океам
погышна. Тидэ кым ӱжына.
жымак Сэмоньщ йал со- ӱзгарым погӓн тарванэ17-шэ отрӓдысэ
океам „Горьковский пио
вэтыш
вуйлатыш ылан на вэлэ.
пионьэр-влак.
нер" еамольот
ыш таш
Тыгэ
ныл курныж
шогалтышт. Т унам паш а
адак вэе тӱрлэмэ. Пойан лэктын кайышт.
Осо йачэйнэ пашам ышта
Йӱд. Парньа ш уралтэн
влак
йорло Сэмонлан
Щ окшэм-Памаш ПКИ1- лалташ тунэмыт. К ру пӱым ш умаш пижыч. огэш кой.~ Сэмонат шэм
„Ворошиловский Пунын кокла гыч: „Ти- корэмышкэ волыш. Йыр
што (Ш эрнур р-н) ту- жок
етрэлок*
дэн „Крестьян дэ чара мӱшкырым пу- ваш м ардэ^ лӱш ка. Шы
нэмшэ-влак Осо йачэйка"
журналым
налын шо- дэш тардэ чон укэ “ ман- дыж дэн корэмысэ. дэлкым цочын улыт. Йачэйам тодыщтэш. Кэнэта
мэ ой кэчын лэктын.
га.
кын противогазшэ, пчалончылно „мыМоло Осо йачэйкылан
Йали-солаштэ
погы- Сэмон
жэ уло. Осовиахим члэн нинын
дэч примэрым нымаш. Орол пӧртыштӧ гыл ймугыл" койын колвлак пчал дэнэ лӱйаш , налман.
калы к пэш лӱшка. Ут- тыш.
— Кӧ коштэш. Лӱэм
Димитрийэв Ф.
противогаз дэнэ
араларакш э пойанВӧдырын
шодо логар дэн варгыж- вэт?—манын наганжым
мыжэ раш шокта. Кэнэ- гына лукташ тӱҥальэ,
Отрӓдыш кунам кайэда?
Сэмон вуй
М эдтэхникум о комео- йӧршэш к у д а л т э н ы т . таштэ лӱшкымо йӱк шып ш эҥгэчын
шувын
дэн
мурэн
кодо.
мол комитэт (Йошкар Блиноважэ гын, ик канат ланыш. Ончык лэктын
—
Эх,
курныж!—мавуйлатыш
э
Сэмон
кутыпионьэр-влак
дэкэ
мийэн
Ола) Блинова дэн Коснын гына ш уктыш Сэтроминам пионьэр паша огыл. Комсомол коми- раш тӱҥальэ;
—
Пошкудо-влак, тэышташ ойырэн. Тугэ тэтшэ мом онча гын, кӧ
8-шо могыр
вэ мэмнан йалышкэ зо
Н.
гынат, нуно тидэ пашам пала?

Йолагай-влак
Кугу-Шигак-сола тӱҥалтыш школышто (Звэ
нигов район) 3-шо кла
сыштэ прогул чӱчкыдын лийэда. Тэвэ пионьэр Алэксандров И дэн
Долгоруков Н. школыш
а р н ь а ш.т э
уналан

ттолмо сэмын гына кош
ыт. Й уж гуна т к э вуй,
мӱшкыр корш та манын
оталат.
Ончэт гын
кастэнэ пэш ш уко куржталытат, вара шуко ма*
лат.
Дружинин Р.

Газэтлан подписным кызытак
ыштыман
Кӧрдӧмтӱр тӱҥалтыш вуйлатыш э Нагорин гашколышто (У-Торйал р-н, зэт шарымэ нэргэн огэКадам й/с) нимогай га- шат шоналтэ.
зэтымат от уж . Школ
Эчу.

Лӱйымаш
(Модыш)

оҥа дэнэ коктын модман.
Модшо-влак коктын ваш
шинчыт. Нунын коклаштэ ш аш кэ оҥа лийаш.
Ш аш кэ оҥан пытартыш
ратышкыжэ кандаш шашкэ
гыч
шындалТэш.
Нктыжын ошо, вэсыжын
шэм шашкэ лийэш.
Модшо-влакын шонымашышт тыгай: модаш
тӱҥ алш э ышкэ шашкыжым тӱчэн, йэҥ шаш-

кым вэрясэ гыч луктэдаш, ыш кэ шашкыжым
вэрэш кодаш тырша. Тйдын дэч вара вэс модшо
тыгак ышта. Кӧн чыла
ш аш кыжэ тӱчэн пытарымэ гын, тудо модын
колтышылан шотлатэш.
Модмо годым йол ӱмбак
шогалын тӱчаш, йӧн лийжэ манын оҥам вашталтэн, совырал шындаш
ок лий.

Коча дэн уныка
(Мучаш)

Ӧ. Йыван.

Класыштэ
Кумда кугу школ клас.
Шӱлалташ йоҥгыдо.
Кэчэ суто-—йывыртэт.
Пырдыжыштэ: карт, час,
Плакат, лозунго,
Лэнин— Сталин портрэт.
Ончылнэмжэ у глобус.
Мый ужам: ушышто
Пӧртшӧ мландэ сӱрэт,—
Ийан йӱштӧ йӱд польус,
Йӱд тӱтан: Шмидт Отто
Коштмо пургыж вэрэт.
Мочол шуко койыт:
Эҥэрлак, тэҥыз, порт,
Курык, мландэ, отро...
Тыштэ ик эл шкэтын
Йошкаргэн. Элын ӧрт—
Моско— рӱдӧ. Мэтро...
А пэш йатыр уло
Палышаш илышым,
Чаплын ончык кайаш!
Шинчымаш вэрч мыйэ,
Улам пэш пэшкыдэ,
Знаньым вӱдла йӱ аш!
Кузэракын Маркс
Пӧртыктэн кидыштыжэ
Тошто. мландым,— ончэн,
Курым гочын ужын
У элнам? Илышыштэ
Илыш товым рончэн?...
Мландэ шарым ончо!—
Чэкла дэн тӱрлымӧ,
Пырчын шэлмэ вӱдшыгэ.
Тидэ илыш пэчэ
Могай чот пэҥгыдэ...
А ок код шаланыдэ!

мон мыландышкат йӧрал жат уж ы н огыл. Тэвэ
тэ. Йошкар вӱр мылан- колхозыш пурмыж дэч
дыш чыпча... Илэ шу- вара пӧртым шындыш.
вын Оэмон вуйлан му- Кодшо ийын колхоз па
чашым ыштыш. Мардэж шам ударный ыштымыж
адак утыр лӱшка...
лан тунам пӧлэклышт.
КОЛХОЗЫШТО. Ми- Кызыт йэшыясэ шӧрым
чун ачажым пуштмылан ӱйым кочкын ила. Тэнэй
14 ий эртыш. Тунам Ми- адак Корий кугызалан
чу талукаш гына омбал вич мэтр сукнам йӧлэквоктэн йтыки-туки“ кош лышт.
таш тӧчэн. Кызыт Мичу
Доход пайлымаш то-1
15 ийаш рвэзэ. Тэнэй 6- лын шуо. Корий кугыза* 1 ) Киддымэ, йолдымо, пуш эҥгэ вуйышко кӱза.
6) Укш мучаштэ возак,
шо класыштэ" тунэмэш. нигэ дэч шуко 150 пут вуйдымо ойым ышта. Ту
7) Ли-лу лаштрдик, ли
Кум ий лийэш пионьэ- ӱржам, 81 пут шӱльым до пӧртыштат клатышлу
лаш трдик
эркым
рыш тэ шога. Корий ко- 20 пут шыдаҥыхМ, 205 тат лийэш.
туштым тушталым, эрчажат уныкаж ойланэрӓ пут парэҥгым арна го- ,
2 ) П асу корно дэнэ кым туштым тушталым.
мэлын. Уныкаж ой дэ- дым шупшыктыш.
луж
га маска кудалэш .
Ик тьок-тьок, ик тьок
нак йышыжэ кслхозышШ ыяшм, ш укэртэ о гы л « 3) Ш иштэ чок, киса тьок.
ко ушнэн.
Мичу дэн кочажэ ик му- •
8) Шэм алашам йӱд—
Эх, тидэ илышланжыр" к у гу урлы к сӧсна быр.
4) Ик шондык чэвэр шат кэчыжат йорта.
17 ийаш эт лийаш ильэ,
Рожкин И. дэн Каза
— йатаыркана Корий ку- игым ола гыч налын кон олмам уло пэш кочнэмков И.
дышт. Кызыт тудым йӧ-* да кид дэнэ кучаш о гэш 1
гыз ойлэн.
Чынак Корий кугыза ратэн ончат.
лий.
I Отв. рэдактыр—
ты гай илышым омэшэВ. Рожкин
5) Киддымэ, йолдымо |
3. ЙАКОВЛЭВА

Туштым туштэна, кычалза

Мароблит уполномочэн № Юз Иошкар-ола Маргосиздатын 1-шэ типографийжэ. Савыктышэ „Мар. Ком,,

