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Лэнин-Сталнн паша варч кучэдадаш бамда лий!

В Л 'О М МДРОБКО.ишН ОРГАНЖЭ
ГАЗсЛ АК: идалыклан 2 т. 16 ыр.
пэл ийлаи 1 т. 8 ыр.

Пэрвой м а й л т
йамдылалтса
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Пэрвой майлан талын
йамдылалтыт

ПВХО кружокым организоватлышна
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Азэрӧайджанский
иснусствын дэкадыжэ
пытыш
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18 апрэльыштэ Йошкар- пэш кугу еэҥымашыжым
шамычлан тидэ шотышто
Оласэ (5 № ен школышто раш ойлыш. Адак еамольот
чотакшоналташышт кӱлэш.
тунэмшэ пиопьэр шамычын моторын ужашлажымыт онПэрвой майлан йамдыойышт почэш аэроклубын чыктыльо. Тудын ойлымылалтмэ жапыштэ интерна
начальствуйущий еоетавшэ, жым йоча-шамыч пэш йӧциональный
воспитаньым
учльотышт да штурманышт ратэн колыштыч. Тудо авиаадакат утларак еайэмдаш
дэнэ Йошкар-Оласэ пио- цийым пионьэр-шатычлапижман. Мэ тидэ шотышто
ньэр-шамычын вашлийма- нат тунэмаш кӱлэш манын
пионьэр отрьад - шамычлан
шышт эртаралтэ. Тушто 50 калаеыш.
ик ойым гына пунэна: тэ
пионьэр лийын. Пэрвой аэ
Пионьэр-шамыч 1 май
иктаж национальный рэепуброклуб начальник Толстов мартэ еамольот дэн аэрэликыеэ, областьысэ нацио
йолташ пионьэр-шамыч кок- план нэргэн еайынракак панальный пионьэр отрьад
дэнэ кылым кучыза Нуны- Йошкар-Оласэ б-шо №-ан шко- лаеэ паша нэргэн ойлыш. лэн налаш мутым пуышт.
лан шкэндан тунэммыда, па- лын 7-шэ классыштыжэ лунэмшэ Инструктор Лэпэшин йол- Тидлан нуно аэроклубыш
шада нэргэн возыза. Пис- Шэрстньов Гэна фотокарточкым таш авиацийын историй- чӱчкыдын кошташ тӱҥалыт.
Овэчкинын фотожо. жым, тудын вийаҥ шогыФэдотов Йыван.
мам Киргизийыш, Туркмэ* кугэмда.
мыжым, Совэт авиацийын
Ильан Йапык.
нийыш/Азэрбайджаныш, тыгак моло национальный рэепубликлашкат колташ лийэш. Тэ пиемадам нацио
нальный рэспубликынЛКСМ
Цэнтральный КомитэтшыЛу кэчэ жапыштэ Азэрлан адрэсоватлыза, нуно байджанский искусство дэ-■
тэмдан пиемадам иктажмо- кадын участникшэ-шамыч) Пэрвой май .пайрэмлан туплэиьэ - шамычым
гай национальный отрьад- Москон еай тэатрлаштыжэ м э , тунэмшэ-пионьэр-ша- дыла.
Пайрэмлан йамдылалташ
лаш пуат. Тыгэ тэ нацио выступатлэныт. 700 учает- мыч, талын йамдылалташ
пижын
улына.
Кызыт
хо
поена
комиссийым ойрэн
нальный отрьаддэнэкылым ник-шамыч— Азэрбайджанулына. Адак пионьэр вий
ровой
кружок
муро-шамыкучэн кэртыда.
екий гоеударствэнный тэатЗнамэносэц-шамыч пай- рын артистшэ-шамыч, му- чым йамдыла. .Песня о ро дэнэ „Сальут“ лӱман худорэмлан знамьам йамдыла- рызо, куштызо, музыкант, дине", „Вы фашисты, не жэствэнный еӱрэтан журшышт кӱлэш. Пырдыж га- поэт-шамыч — шкэ калы- рычите", „Все выше и вы налым луктына.
Гэрасимов Саньу.
зэтрэдактор-шамычлан пэр- кыштын искусствыштым он- ше**, тулэч моло муро-шамычымат
тунэмынна.
Физкуль
Оршанкэ
район, Вэликополь
вомайский номэрым лукмо чыктэныт.
тур кружок тӱрлӧ вые-| пэлэ кыдалаш школ.
нэргэн шоныман. Пэрвомай14 апрэльыштэ Ахундов
екий номэр моло годымсо лӱмэш тэатрын закльучидэч еай, еӧрал лийжэ.
тэльный епэктакльжэ лиПэрвой майын историйжэ йын, „Кер-Оглы" опэр он-,
Пэрвой май пайрэмлан| Заньатьэ план почэш эрта.
шуко йоча-шамычым интэ- чыкталтын. Спэктакльыштэ;
рэеоватла. Сандэнэ звэна- И. В. Сталин, В. М. Моло мэ ПВХО значокан лийаш Кузнэцов йолташ мэмнам
шамыч Пэрвой майын ието- тов, К. Е. Ворошилов, В. Я. ойым пидна. Кызыт тидэ пеш еайын туныкта. Мэ
рийжэ нэргэн книгам муа- Чубарь, А. И. Микойан, пашаш вийан пижынулына.
шышт, тудым звэнаштэ тӱш- Н. И. Йэжов, М. Д. Багиров Шукэртэ огыл кружокым куанэн колыштына. Пэрвой
чыланат ПВХО
организоватлышна. Кружо-, майлан
кан лудашышт кӱлэш. Тидэ йолташ-шамыч лийыныт.
шотышто мэ звэна-шамыч-1 15 апрэльыштэ дэкадын кыш 25 тунэмшэ члэнлан значокан лийына.
лан тыгай полышым пуаш закльучитэльный концэрт- возалтын. Кружок вуйлаВ. Антипов.
еӧрӧна: шушаш номэрэш' шэ лийын. Концэртыштэ дэ- тышэлан туныктышо КузПэрвой майын историйжэ1кадын шуко участникшэ- нэцов Ф. С. йолташым ой- Звэнига район, Краснойар пэлэ кыдалаш школ, 7-шэ класс.
рышна.
нэргэн очэркым пэчатлэна. • шамыч выступатлэныт.

И

Жап шиждэ эрта. Пэрвой
май мартэнат
лу
кэчэ
нарэ
вэлэ
кодын.
Не
шуко школлаштэ, пионьэр
отрьадлаштэ кугу пайрэмлан йамдылалтмаш начар кайа. Альэ мурымат, почэламутымат шукэртэ огыл вэлэ йамдылаш тӱҥалыныт.
Ш уко отрьад-шамыч огыт
шинчэ: Пэрвой майлан йамдылалтмаштэ мом ышташ,
мои йамдылаш?
Пионьэр дэн школьникшамыч, шинчэн лийза: Пэрвой майым тэний моло гу
намеэ дэчат коч еайын
вашлийаш кӱлэш. Тидлан
лийын мом ыштыман?
Шкэнан тунэммэ пашам,
пионьэр пашам еайэмдымаш
Пэрвой майлан эн шэргэ пӧлОк лийэш. Кажнэ тунэмшэ,
кажнэ пионьэр отрьад тидэ
пӧлӧк дэнэ Пэрвомайский дэ
монстрацийыш лэкташышт
кӱлэш. Тидэ куштылго паша
огыл. Но мэ нэлэ дэч огыналӱд, шэҥгакогына чакнэ,
а чыланат ик ч:эмын пижына да тудым еэҥэна.
Пэрвомайский еборым пое
нак интэрэенын эртарыман.
Мутат укэ, интэрэеный еборым еайын йамдылалтдэ эртараш ок лий. Кызытак бэеэдчик нэргэн шоналтыман.
Пэрвомайский еборышто кӧ
бэеэдым ышташ тӱҥалэш,
кӧ мурым мура, почэламутым калаеа, могай пийэе,
инецэнировко ончыкталтшаш.Тидым отрьадвожатый
ончылгочак шинчыжэ. Пэрвомайекий еборым моло годымеыла огыл, а у еэмын
эртараш кӱлэш. Вожатый-

Аэроклубышто
вашлиймаш

Тэний Моско олаштэ эртаралгшаш йал озанлык выставкылан йамдылымэ сэвэро-восгочный павильон. Тыштэ Лэнинградский, Кировский, Свэрдловский, Горь
ковский, Сэвэрный областьла гыч да Марийский, Чувашский, Удмуртский, Карэльский автономный рэспубликла гыч намиймэ экспонат-шамыч лийыт.
Сӱрэшм 1937 ийын Ю августышто ыштымэ.
Йал озанлык выетаыкэ нэргэн 2-шо полосаштэ лудеа.

1

ш*

Чыла пионьэр
дэн школьникшамычлан

участоооатлышаш вэрч
нучэдалза
Мэмнан рэспубликын лу,
шӱдӧ дэнэ колхозшо, МТСжэ, вольык ) ашнымэ фэрмыжэ, льноводшо, трактористшэ/* бригадиржэ-шамыч
1937 ийыштэ пэш кугу сэҥымашым ыштэныт. Нунын
кокла гыч ,42 колхоз-шамыч
шкэ чаплэ пашашт дэнэ
Всэсойузный йал озанлык
выставкыштэ
участвоватлаш почотный правам кучэдал налыныт.
Всэсойузный йал озанлык
выставкыштэ участвоватлышашлан правам налшаш
вэрч йуный натуралист, йал
озанлыкын самырык опытникшэ, тэхникшэ, самырык
вольыкым шэфыш налшэ,
модэлист, изобрэтатэль-шамычат вийан кучэдалыт. Но
мэмнан рэспубликыштэ нунылан полыш ситышын ок
пуалт. Калык образованьэ
орган-шамыч, йоча тэхник
станций, комсомол,пионьэр
организаций-шамыч полышым огыт пу. Сандэнэ пио*
ньэр дэн школьник-шамыч
кӧн пашажэ выставкыштэ
ончыкталтшашым раш огыт
шинчэ.
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разованьэ орган-ш а м ы ч ,
комсомол, пионьэр орга
низаций - шамыч полшаш
обӓзан улыт. А тэат, пагалымэ пионьэр дэн школьник-шамыч, полыш укэ манын вуйым сакэн ида кошт.
Кӧн дэч кӱлэш гын, полышым трэбытлыза. Уло кумылым пыштэн Всэсойузный йал озанлык выставкылан йамдылалташ пижса.
Самырык вольыкын шэфшэ-шамыч, сай чомам, прэзым, комбым, лудым, пачам ончэн куштыза. Самырык изобрэтатэль дэн модэлист-шамыч, йал озанлык
машин модэльым, авиамодэльым йамдылыза. Йуный
натуралист-шамыч, кӱкшӧ
шурно лэктышым, шуко
саскам, пакча кӧргӧ йэмыжым налшаш вэрч кучэдалза. Тидын нэргэн пионьэр
сборышто, классный погынымаштэ каҥашыза. Сборышкыда погынымашкыда
агроном, зоотэхник, туныктышо, йал озанлыкын стахановэц-шамычым’ ӱжыктыза.
Шкэндан кокпаштэ социалистичэский сорэвнованьым
кумдан шарыза. ВыставкыИуный натуралист, йуный лан сай пӧлӧкым йамдылыопытник, изобрэтатэль, мо- шаш вэрч школ дэн школ,
| дэлист-шамычлан калык об- ! отрьад дэн отрьад, пионьэр
дэнпионьэр сорэвноватлыза.
Иал озанлык еыставкылан мом, кузэ йамдылмыда
нэргэн „Иамдэ лий“ газэтыш
возэн шогыза.
А. К. Корольов.
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сорэвноватлыза. Кӧ эн сай
отмэткым налэш, физкуль
тур дэнэ кӧ эн сай нормым
пуэн кэртэш, ончыктыза.
1938 ийын авгу^тышто
ТыйАмаччио, ш кэаккугу Москошто Всэсойузный йал
инициативым ончыктышаш озанлык выставкэ почылулат. Мом интэрсныйракым тэш.
ышташ кӱлэш,- шонэн лукТэндан кокла гыч кажман.
ныжэ
Москошко выставМый пашам шуко ыштэм, Амаччио. Кодшо ар- кыш толын, тушто шкэ паньаштэ кум кана кугу ми- шажым ончыктэн кэртэш.
тинглаштэ выступатлэнам,
Тидэ возможностьым кушуко партийный паша ли- чылтса! Выставкылан йал
йын. Кок кэчэ гыч Мадри- озанлык машина-шамычын
дыш кайэм, а тужэчын— модэльыштым йамдылцза,
уэш фронтышко. Тушто сай чывэ, комбо, прэзэ,
интэрэсный паша шога.
чома, пача да моло самыӰдырэм, тунэммаштэ ва- рык вольык-шамычым кушраш кодмэтлан тыланэт ой- тыза. Шыдаҥын, хлопокын,
гырман огыл. Ты й-рэво- кыньэн, пакча йэмыжын,
льуционьэрка-аван ӱдыржс саскан урожайностьышт дэулат. Тудо чыла йоча-ша- нэ рэкордым ыштыза.
мычат киндан, культуран
Москошко
выставкыш
лийышт манын кучэдалэш.
логалаш
да
тушто
шкэ паСадын дэнэ тудо шкэнжын
йочажэ - шамычлан тидым шаланда шӧртньӧ мэдальым
чыла жаиыштыисак пуэн налаш тыршыза.
кэртын огыл. Мо тый дэ*
нэт лийэш, тудо пэш шуко ‘ Сай тунэмшэ да колхоз
активный рэвольуционьэр- н а я идалыкыштэ сталин
шамычын йочашт дэнэ ли- ский 7—8 миллиард пуд
йын шога.
I пырчэ вэрч, чыла культуНо тыланэт шуко, каныдэ тунэмаш тыршыман. Ты- ! рын кӱкш ӧ урожайжэ налйым шкэ пэлэнэм пэшак ! шаш вэрч кучэдалмаштэ
шогыктынэм ыльэ. Тунэм- | колхозлан полшышо пиошашэтлан лийынак тидым ньэр дэн школьник-шамычыштынэм.
лан чэсть дэн чап лийжэ!
Тыйым
туныктышо-шаВЛКСМ ЦК-н пионьэр
мычлан чылаштланат салам.
Тыланэт мый шкэмын чуотдэл вуйлатышэ—
мыр йӧратымашэм, чыла
Е. ВОЛКОВА.
шупшалмашэм колтэм. Тый
дэнэт мэ орльэн илымына
дэнэ, мый тудым идалык
мучкат пуэн кэртын ом ул.
Долорэсс."

Марий рэспубликысэ выстав*
комын агронопжо.
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Мыйын Матвэй йолташэм
школыш каймына годым
мыланэм йатыр кана ойлэн:
„кунам гын ик кана кроликым налаш да тудым шкэак
ончаш" — манэш. Ганрилов
Матвэй шкэ шонымашыжым шуктэн.
Шукэртэ огыл ачажэ Матвэйлан кок кроликым налын пуыш. Тидлан тудо
пэш куанэн. Кызыт тудым
сайын онча.
Баранов Николай.

ий

Шоныкыжым шуктыш

з

ф

он

до

в

Ро

Прззым йӧратзн снчзм
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Тидэ писмам Долорэсс Ибаррури шкэнжын ӱдыржылан колтэн. Ӱдыржӧ — пионьрка, кызыт Москошто ила.
„Мыйын Амаччийэм!
ТыИым звэньзвойлан сайлымэ дэнэ поздравитлэм. Но
шарнэ, тидэ — чэсть вэлэ
огыл, тидэ — должность,
обьазанность, тудым тыйын
ӱмбакэт пыштэныт, тудым
тыланэт изи большэвичка
сэмын шуктыман.
Мом тыланэт ыштыман?
Пэрвойак, тыйын звэнасэ
чыла йоча-шамыч шкэныштын
обьазанностьыштым
шуктымаштэ эн
точный
лийышт,
манын
тыршэ.
Школьник-шамыч коклаштэ нуно пэрвой лийышт,
урокышто эн ару, эн акку
ратный, эн вниматэльный
лийышт.
Мы# тыйын звэнатлан газэтым луктын шогашыжэ
каҥашым пуэм. Тушто чыл а н а т участвоватлыман,
шкэндан шонымыдам ойлыман, школьный дэн пионьэрский паша да нэргэн,
шкэ паша мэтодда нэргэн
ойлыман. Газэтыштэ чыла
нэргэнат возэн кэртыда —Испаний нэргэн, С о в э т
Ушэм нэргэн, спорт нэргэн,
тэатр нэргэн, молымат. Газэт тэндан чумыр илышдам, чыла спордам, проэктдам, ончык шонымашдам
оачыктышо лийман.
Тыланда Совэт Ушэмын
тораштэ улшо школжо-шамь 1 дэнэ окылым кучаш
тӱҥалман. Йоча-шамыч тыланда шкэныштын олашт,
шкэныштын илышышт, тунэммышт нэргэн возышт.
Иктаж могай
испанский
провинцийсэ пионьэрский
альэ школьный группо дэнэ кылдалтса. Испанский
йоча-шамычланСовэт Ушэм
нэргэн возыза, руш муро
дэн йомак-шамычым колтэн шогыза. А нуно тэк
шкэныштыным колтэн шогат. Испанский йоча - шамычлан совэтский й о ч а
журнал дэн газэт-шамычым
колтэн шогыза. Нуно огыт
умыло гынат, тидэ нунылан кугу куанымаш лийэга.
Моло йоча группо дэнэ

Выстаоныщтэ
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Уоыршылан писма

Роҥго район, Руйа-Сола пэлэ
кыдалаш школ.

РВЭЗЭ ДЭН УДЫР-ШАМЫЧ
КОНЛАСЭ ОТНОШЗНЬЭ НЭРГЭН
Тылзэ ончыч Надэжда мычлан поена школ-шамыч
Константиновна Крупскайа улыт. Ӱдрамаш школлаштэ
пионьэр дэн школьник-ша- программэ изирак, тушто
мычлан писмам возэн. Ти* утларакшэ рэлигийлан, мутудэ
писма
„Пионерская .зыклан, кид-пашалан
правда* дэн
„Колхозные ^ныктат ыльэ. 1917 ийеэ рэребята" 'газэтэш пэчатлал- 1вольуций дэч ожно мэмнан
тын ыльэ.’ Крупскайа йолташ дэнат тыгак ыльэ: рвэзэшкэ писмаштыжэ капита шамычлан гимназий поена,
листический строй годым ӱдыр-шамычлан поена. Окӱдрамаш-шамычын орланэн тьабрьский рэвольуций дэч
илымышт нэргэн, ӱдрамаш- вара мэмнан чыла школшамычын кызытсэ
эрык шамыч ӱдыр дэн рвэзэ-шаилышышт нэргэн, рвэзэ дэн мычым пырльа воспитатлыӱдыр-шамыч коклаштэ от- шэ школлийыны^ӱдыр-шаношэньэ могай
лийшаш мыч рвэзэ-шамычдэнэ тӧрак,
нэргэн возэн. Мэ тачсэ но- общий школлаштэ тунэмыт.
мырэш Крупскайан
писКоммунист-шамыч ӱдрамаж гыч ик ужашым пэ- машым йолташ еэмын ончатлэна. Тудо тыгэ воза:
чат, ӱдрамаш дэкэ тошто,
„... Ш уко буржуазный эл буржуазный, оеал отношэлаштэ рвэзэ дэн ӱдыр-ша- ньэ ваштарэш кучэдалыт.
Ӱдрамаш дэкэ кӧ тошто
2 -ш о стр. „Й ам дэ лий" еэмын, капиталист еэмын

Бумстройысо пионьэр-шамычлан совэтский государствэ чаплэ
дворэцым ыштэн. Пионьэр шамыч тидэ дворэцыштэ шкэ гворчэствыштымвийаҥдат.Сӱрэтыштэ: Бумстройысо пионьэр-шамычын дворэцшэ.
Овзчкинын фотожо.

относитла гын, тудо пэш
плока коммунист.
Закон почэш мэмнан дэнэ
ӱдрамаш еовэт власть лиймэ
годсэ»как чыла шотыштат
пӧрйэҥдэнэ тӧр праван,ӱдра
машлан пӧрйэҥ дэнэ тӧрак
политический правам пумо,
но йула шотышто тошто
етройын
кодшыжо
эша
уло.
Шкэндан йыр ончалза,
илышыш еайракын ончалза,
тэ зша тошто еэмын ончымашын кодшыжым шуко
ужыда.
Тэвэ тыгай примэрым налына. Мэмнан чыла школшамыч—пырльа вэспитатлышэ школ улыт. Но нинэ
школлаштэ шукыж годым
рвэзэ-шамыч коклаштэ чын
йолташ
отношэньэ укэ.
ӱдыр-шамыч дэн рвэзэ-шамыч поена кучалтыт. Пэрэмэн годым ӱдыр шамыч
поена коштыт, рвэзэ-шамыч
кокла гыч кудыжо „ннтэрэеныйрак" манын ойлыштыт, рвэзз-шамыч дэч лӱ-

дыт, а тудо жапыштак рвэ
зэ-шамычлан кэлшышашлан
чаплынрак чийаш, тӱрвым
чийалташ тыршат. Ик шомак дэнэ манаш гын, шкэныштым „марлан кайшаш“
ӱдырла кучат. А рвэзэ-шамыч нунын дэч почэшогыт
код: ӱдыр-шамычым еырыктылыт, нунылан запискым
возат, ӱдыр-шамычым вур*
еаш тыршат, а тудо жапыштак изи качэмарий еэмын ӱдыр-шамычым ончаш
тӱҥалыт.
Йоча-шамыч пионьэрыш
пурымышт годым Лэнинын
пашаж вэрч, пашазэ клаееын пашаж вэрч кучэдалаш
тӱҥалына манын торжэствэнный обэщанийым пуат.
Лэнин пӱтынь илышыж
мучкоӱдрамаш дэкэ тошто,
оеал фэодальнэ-крэпостничеекий отношэньэ ваштарэш кучэдалын, ӱдрамашын
тӧр праважэ вэрч, тудым
крэпостничэствэ дэч утарышаш вэрч
кучэдалын.

Мый прэзым пэш йӧратэм. Садланак тудым шкэ
ончаш тӱҥалынам. Кажнэ
эрдэнэ, кастэнэ кудвэчыш
луктын пунжым йытырайэм.
Кочкашыжэ шкэак пукшэм.
Мыйын прэзэм кажнэ кэчын кушкэш. Ындэ ончыкыжым тудын кушмыжым висэн шогаш тӱҥалам.
Гаврилов Йыван.
Роҥго район,

Нӧлпӧр йал.

Ӱдрамаш-шамычын
рэвольуционный кучэдалмаштэ,
общэствэнный
пашаштэ,
еовэт-шамычын пашаштышт
участвоватлымыштым Лэнин кугу куанымаш дэнэ
палэмдэн. Ӱдрамаш-шамычым, дажэ эн пычкэмыш,
эн шэҥгэлан кодшо-шамычымат кузэ гынат да утларак
пашазэ движэньыш, общэетвэнный пашаш, элым вуйлатымашкэ, еоциализмым
ыштымашкэ шупшышт манын Лэнин трэбоватлэн. Тидын вэрч эрэак Сталин йолташ кучэдалэш, тидын вэрч
чумыр партий кучэдалэш1
Шэргэ йоча-шамыч, тэ
колын улыда, тэ лудын
улыда: ӱдрамаш пашазэшамыч пашазэ-шамыч дэнэ
пырльа кугыжан правитэльетвэ ваштарэшкузэ кучэдалыныт. Тэ шинчэда: тидлан
лийын ӱдрамаш-шамычым
кузэ арэстоватлэныт, тьурмаш шындылыныт, ееыл-

МО ВЭРЧ м э
КУЧЭДАЛЫНА
Ш ӓ ӓ Л ӓ ,

И
ОНДРИИ ИЗИ ПАРОВОЗЫМ

ыштэн

Мемнан йалыште Васильйев Ондрий тӱрлӧ модыш ышташ моло йочашамыч деч ойыртэмынак
маетар. Тудо шкэнжын йара жапшым арам огэш эртарэ. Тидэ жапыштэ мом
гынат, ӱзгарым альэ модышым ышта. Тэвэ шукэртэ
огыл Ондрий шкэ кайшэ
изи паровозым ыштэн. Ту-

Кап-кылым пэҥгыдэмдымаштэ физкультур эн кӱлэшан. Садланак йоча-шамыч тудым пэш йӧратат.
Йошкар-Оласэ 4»шэ №-ан школын 5-шэ классыштыжэ тунэмшэ Оля Попова физкультур дэнэ кэчэ йэда, моштэн заниматлымыжэ дэнэ кызыт йатыр нэлэ акробатический номэр-шамычымат
ышташ тунэмын.
Сӱрзтышта: Олян выступатлымыжэ годым.
Фоюм пионьэр пӧрт пэлэнсэ фотокружок ыштэн.

МОЛАН СТЭПАНОв 4 Л О Х О *
ОТМЭТНЫМ Шукерте
НАЛЫН огыл
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16 гыя нылыт

Кугу-Корамас пэле кыдалаш школысо 1-шэ №-ан
отрьад
вожатыйлан
кыш колтылыныт. Тэ шин- дэ тэмдан рвэзэ дэн ӱдыр- Сэргэйэв Алэксандр пашам
чэда: ӱдрамаш-шамыч кузэ шамыч коклаштэ чын от- ышта. Тудын отрьадыштыгражданский сарыштэучаст- ношэньым ышташ обьазат- жэ 1-шэ фэвральлан 16 начар тунэмшэ пионьер ливоватлэныт, эргыштлан, ма- ла"...
йын. Но тидым пытарашрийыштлан да иза - шолан Сергэйевлан чот шональыштлан ошо ваштарэш,
совэтский власть вэрч куТыгэ мэмнам Надэж- шыжэ верэштын. Варажым
чэдалаш полшэныт, Совет
да К о н с т а нтиновна Арын пэлэ кыдалаш шковласть пэҥгыдеммэкэ нуно
Крупскайа
туныкта. лысо тунэмшэ-шамычын обобщэствэнный пашам кумКрупскайа йолташын ращэньышт лэкмэк, тудым
дан ышташ тӱҥальыч, со
ончыктымо гай ситы- отрьад сборышто сайын гыциализм вэрч кучэдалаш,
дымаш мэмнан рэспу- на лончылэныт. Поена наэлым вуйлатымаштэ участбликыштэ пэш шуко чар тунэмшэ-шамычын мововатлаш дӱҥальыч.
уло. Тидым пытары- лан начар тунэммыштым коПионьэр-шамычлан
тишаш вэрч кучэдалаш лыштын налыныт, отлично
тунэмше
пионьер-шамыч
дым эскэраш кӱлэш: нунын
мланна чот пижман!
почеш кодшо - шамычлан
школыштышт,
мӧҥгышЙоча-шамыч тэмдан полшаш тӱҥалыныт. Кажне
тышт, пионьэр цӧртлаштэ,
лагэрьлаштэ, моло вэрэат
школышто, колхозыш- пионьер-отличник • шамыч
рвэзэ-шамыч дэн ӱдыр-шато рвэзэ дэн ӱдыр-ша- буксирыш налме пионьершамычым начар тунэмшэ
мыч коклаштэ чын йолташ
мыч кокласэ отношэ* гыч лукташак тыршэныт.
отношэньэ лийжэ, тунэммэ
ньэ могай улмо нэр- 3-шо чырык мучашэш 16
паша, общэствэнный паша
гэн, ӱдрамаш дэн тош- начар тунэмщэ-пионьэр-шаваш-ваш кэлшэн ышталтто,
крэпостничэский мыч кокла гыч нылытшэ
шэ.,
Йоча-шамыч, тэ ойлэда
отношэньым пытары-* вэлэ кодын. Кодшыштымат
еай тунэмшэ - пионьэрыш
„Лэнин-Сталин паша вэрч
шаш вэрч кучэдалмы- лукташ тыршат.
кучэдалаш эрэ йамдэ улыда нэргэн мэмнан дэк
Краснов.
на!“ маныда. Тидэ тэмдам
Сотнур
р-н.
возыза.
деш шукылан обьазатла,ти-1

Гаврилов Йыван.
Роҥго район, Руйа-Сола йалеовэт, Нӧлпӧр йал.

фотографироватлаш тунэм
шуын. Кызыт Йакимов шкэ
вийжэ денак фотоснимкым
ыштен мошта.
Ибрайэв Миклай.
Шэрнур район, Кугу-Шокшэм
пэлэ кыдалаш школ.
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Йакимов И. фотокружОкнан эн активный члэнжэ.
Кажнэ заньатийыш аккуратнэ коштэш, туныктышын ойжым умылаш тыршен колыштэш. Йакимов
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Сотнур район, Кугу-Корамас
пэлэ кыдалаш школ.

дын паровозшо 5 мэтр
коклам утла кайа.
Тидэ паровоз Ондрийын
Первой мтй пайремлан пӧлӧкшӧ лийеш. Тудым адакат еайэмдэн, пайрэм кэчын школыш наҥгайа.

ИАКИМОВ
ФОТОГРАФИРОВАТЛАШ
ТУНЭМЫН

Павлов Алексей мемнан
школын кумышо клаееыштыжэ тунемеш. Алэкеэй тунеммаштат, моло вэрэат еай
йочалан шотлалтэш. Алэкеэйым рвэзэ-шамыч йӧратат. Утларакшым тудо еӱрэтлаш йӧрата. Ик кана
мэмнан туныктышына Вла
димир Иаковлевич иреӧенам пырдыж воктен лукнын пыжыктыш да вара

ой

Иванов
ӱмбак Степанов чернилам
кышкалье. Туныктышо Иван
Алэксэйевич Стэпановлан
чийам ӱшташ шӱдыш. Сте
панов тидым ыш колышт,
а Иван. Алексейевичым перен вэлэ куржо. Ужыда,
тудо тунэмшым огыл, туныктышымат ок пагалэ, тудын ӱмбак кидшымат шуйаш тоштын. Тыгэ ыштылаш—кугу намыс, кугу титак.
Стэпановын
ситыдымашыже тудым кугу еҥгэкыш
кондэн шога. Кызыт тудо
4 прэдмэт дэнэ „плохо" отмэткым налын.
Стэпанов мом вара шо
на? ' Г у д ы н повэдэньыжэ
гыч тыгэ лэктэш: пуйто тудым школыш вийэш коштыктат, пуйто шкаланжэ
огыл,' ала кӧлан вэсылан
тунэмэш.
Тидэ — висаш лийдымэ
йоҥылыш. Степанов йолташ, умлашэт кӱлэш: тыйын повэденьэт нимоланат
йӧрдымӧ. Дисциплинэтым
сайемдэн, тыршен тунэмаш
пижаш кӱлеш.
Павлов Аркадий

Ро

Мэмнан Кугу - Корамас
пеле кыдалаш школышто
тунэмшэ Стэпанов
Иван
нэргэн мэ, тунэмшэ-шамыч,
пеш шуко кана ойлен улына. Тудын нврген туныктышо-шамычат ереак ойлат.
Степанов нерген ойлыдэ
ик погынымашат ок
эртэ. Тыгак пырдыж газэтыштат тудын нэргэн номыр йыда возалтэш.
Тэ,
йолташ-шамыч, мэ
Стэпановым ала моктэна
шонэда? Укэ. Мэ тудым нигузэат моктэн огына кэрт.
Тудым шылдалэна, титакшым ончыктэна, тыршэн
тунэмаш шӱдэна. Отличник-шамыч тудлан социалистичэский полышым пунэшт.
Стэпанов садыгак тӧрланаш ок шоно. Школышто
дисциплиным эрэак пудыртылэш. Школ гыч лэкмэкшат шкэнжым учэникла ок
кучо, толашэн куршталэш.
Кнагам мӧҥгыжӧ намийэн
шуа да заньатийлан йамдылалтмэ нэргэн йӧршынак
монда. Заньатийыш ик ка
нат йамдылалтын т о л ы н
огыл.
Адак чӱчкыдынак
урокым, тугак чумыр кэчымат кода.
Стэпанов йолташыжэ-шамычым игылтэш, а кӧлан
Шэрнур район, Кой-Сола пэлэ вийжэ шута гын, кырашат
пижеш.
кыдалаш школ, 7-шэ класс.

сс

Арын пэлэ кыдалаш шко
льник) тунэмшэ - шамычын
обращэвьышт Пэчэтлалтмэкак, мэ тудым шкэнан школышто кумдан лончылаш
пнжна. Туныктышо дэн тунэмшэ-шамыч тыгай тӱҥалмашым
пэш
кӱлэшлан
шотлышт. Мэат ты обӓзатэльствым
шуктышашлан
школыштына социалистиче
ский сорэвнованьым кумдан шарэн колташ ойым
пидна.
Тэнийсэ тунэммэ ийыштэ
кок ий ик классыштэ шинчымашым йӧршынак пытараш—тэвэ мэмнан шындымэ тӱҥ задачэ. Прогулым
йӧршынак пытарэн шуктэна» Начар тунэмшэ-шамычлач отличник могырым полш 1 шогымым организоватлал тӱҥална. 4-шэ чырыкыштэ „плохо" отмэткым
налшэ ик йэҥат ынжэ лий
манын тыршэна.
Прогул ваштарэш кучэдалмым вийаҥдымэ дэнэ мэ
ик мыньар сай рэзультатым
ыштэн улына. 2-шо чырыкыштэ посэщайэмость 93,71
процэнт ыльэ гын, 3-шо чырыкыштэ 94,3 процэнтыш
волыш.
2-шо чырыкыштэ 7-шэ
классыштэ тунэмшэ ПэкпулатоБ Очийын 5 „плохо"
отмэткыжэ ыльэ. Рожков
дэн Абрамов 3-шо чырыкыштэ тудлан полшаш тӱҥальычат, Очий 7 „хоро
шо" дэн 9 „посрэдствэнно"
отмэткым нальэ. Тыгак Волковат
3-шо чырыкыштэ
, плохо" отмэткым чыла пытарэн. Школышто 2-шо чырыкыштэ „плохо", отмэткэ
5,5 процэнт ыльэ 3-шо чырыкыштэ 4,8 процэнтыш
волэн. Кызыт 18 отличник
дэн ударник уло.
Пионьэр отрьадпашажым
сайын ышта. Отрьад дэн
звэна - шамычын сборышт
план почэш
эртаралтэш.
Пионьэр организаций тунэммын качэствыжэ вэрч
чот кучэдалэш.
4-шэ чырыкым сайын эртарэн, выпускной дэн про
верочный испытаньым ор
ганизованно вашлийына.
Смородинов Сэргэй.

Мыйын
Мый природым эре эекэрэн шогем. Утларакшым
тыгыдэ животный-шамычын
илышыштым
э е к е р е м.
Нунын дене тӱрлӧ опытым
ыштылам.
—
Кодшо шыжым „Йамде
лий" газетэш пэчэтлалтшэ
куколка нэргэн етатьам лудын лэктым. Тунамак ик
шукшым шырпэ коробкаш
пэтырышым. Кум кече гыч
тиде шукшем куколкыш еавырныш. Коробкам почын
ончальымат, куколка шкэ

калаеыш: „кӧ тидэ еӧенам
еӱрэтлен мошта?* Мэ чыланат еӱрэтлаш пижна. Эн
ончыч, эн еайын Алэксэй
еӱрэтлэн.
Кызыт Алэксэй 1-й май
пайремлан тӱрлӧ еӱрэт-ша*
мычым йамдыла.
Андрэйэв Иыван.
Роҥго район, Шуар-Сола т ӱ
ҥалтыш школ.

ОПЫТЗМ
еэмынжэ эрэ вуйжым тарватылэш. Кызыт тудын капыштыжэпырчэ-пырчэ шэм
тамка, шулдыр лийаш тӱҥалын.
Кызыт кажнэ кэчын ваш*
талт
толмыжым
ончэм.
Йужгунам капшым кучэмат,
вуйжым тарватылаш тӱҥалеш. Вашке школыш наҥгайэм.
Смородинов Сэргэй.
Шэрнур район, Кой-Сола пэлэ
кыдалаш школ.

Райкомол тидым ужэш мо?
Щколысо пионьэр орга
низаций йоча - шамычым
воепитатлымаштэ пэш кугу
значэнийан. Тидым Кожлайэр пэлэ кыдалаш школысо
вожатый -шамыч—Григорьйэва Ф. Г. дэн Алэксэйев
В. А. шинчат гынат, пионьер пашам огыт акле. Садлан отрьадын тӱеыжӧ йо*
мын. Отрьад ебо.р тэнийсэ
тунеммэ ийыштэ кок-кана
вэлэ эртаралтын.
Пионьэр организаций ту
нэмшэ шамыч коклаштэ ни
могай политико - воспита
тэльный пашамат ок ыштэ
Садланак пионьэр органи
заций йӧршӧшат ок куш
„Школыштыда мыньар пио
ньэр уло?“—манын йодмы
лан нигэат вашмутым пуэн

ок кэрт. Галетукым пионьэр-шамы^
вэлэ
огыл,
вожатыйыштат огыт пыжыктэ.
Пионьэр - шамыч
шкэныштым п и о н ь э р л а н
огыт шотло.
Григорьйэва дэн Алэксэйэвын пионьэр пашам парньа
вошт ончымыштым
комсомол
организацийат
ужэш, но нунылан нимогай
мэрым огэш ыштэ.
Морко райкомол пионьэр
вожатый - шамычын пашам
кузэ ыштымыштым ужэш
гын?
Пионьэр.
Морко район.

3-шо етр. .Йамдэ лий14.
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КИТАЙСКИЙ ПАРТИЗАНШАМЫЧЫН СЭҤЫМАШЫШТ
да крушэньэ лийын. Тудо
кэчынак вэс участкэ гыч
20 грузовик-шамыч Шанхайыш йапонский офицэр
дэн салтак-шамычын колышо капыштым кондэныт.
Партизанский движэньым
чарэн кэртдымэ йапонэцшамыч учым ыштылыт: ки
тайский йал-шамычым йӱлалтылыт, молат.

Фашист-шамыч Сонандусам
пуштыныт

Ш окш о шошо природым путырак сылнын сОрастарэн. Корэмла мучко вӱд шукталт ш о г*.
Йошкар-Ола воктэч йогышо Какшан чумыр олыкым лэвэдын. Кэчэ йол дэнэ шийла волгаят йогишо тидэ чаплэ эҥэр вэрыштэ кэчэ мучко йӱк-йӱан шэргылтэш. Йоча-шамыч заньатий гыч пӦрты*
лЫтат вигак К а кш а н сэрыш куржыт. Тыгай сылнэ вэрыштэ канаш пэшак сай.
Сӱрзтышта: Какш ан эҥэр сэрыштэ йоча-шамыч ий каймым ончат.
Овзчккнын фвтзжо.

пытаралтын, йоча - шамыч
тырлэныт.
Профэссор колымэшкыжак
тудын эмлымэ йоча-шамыч
дэч писмам налын шогэн.
Иоча-шамыч профэссорлан
пэш кугу таум ыштэн возэныт.
Профэссор ӱмыр шудэ
Осоавиахимын Цэнтраль*
колэн Кудын ӱмыржым гэрманский-’ фашист - шамыч ный совэтшэ жГотов к про*
кӱрлыныт. Фашист - шамыч тивовоздушной химической
Барсэлон олам бомбарди- обороне" значок нэргэн у
роватлымьнптгодым бом-1положэнийым луктын
Тидэ значокым налшашбо Сонандусан пачэрышлан
вич нормым сдатлаш
кыжэ волэн возын. Профес
сор да тудын йэшыжэ чы- кӱлэш.
ланат колэныт.
И кы м ш э нормо
Тыгэ гэрманский фашистПротивовоздушный
да
шамыч нэмыч йоча-шамыч- противохимичэский оборолан ,таум ыштэныт".
нын молан кӱлмыжым шинчаш кӱлэш. Йуж гыч нападатлымэ срэдствэ нэргэн, фугасный, осколоч
ный,
йӱлалтышэ да хиАнглийыштэ кок тэҥыз уло: альуминийым обрабаты- мичэский бомбо-шамычын
судна уло, нуным альуми- ватлаш куштылго; альуми- кузэ дэйствоватльгмыштым
ний лист-шамыч шуко мар- шинчыман; кузэ самольоний дэнэ ыштымэ.
Альуминий эн куштылго тэ огыт рӱдаҥ.
тын отравитлышэ вэщэствамэталл. Сандэнэ конструкОпыт ончыктэн: альуми- ш а м ы ч
колтымыштым
тор-шамыч корабльым пӱ- ний дэнэ изи суднам вэлэ шинчыман;
отравитльгшэ
тыньэкальуминийдэнэ ыш- огыл, тугак войэнный ко вэщэства - шамичым-иприташ рэшитлэныт.
тым, фосгэным, хлорпикМоло мэталл-шамыч дэнэ рабль— линкор-шамычымат риным да адамситым ӱпш
таҥастарымаштэ альумини- ышташ лийэш.
да тӱс гыч палэн моштьгйын ик сай качэствыжэ („Пионерская правда* гыч)
ман; воздушный да химичэский трэвогын сигналыштым „отбой" сигнал дэч
ойьгрэн моштыман да тидэ
сигнал-шамыч кокла гыч
Нужный
границэ. 9| — Кӧ Тый улат?-палы" иктыжэ шоктымо годым
апрэль. Ойар» •кэчан игэчэ. дымэ йэҥ дэч старшина школышто, урэмыштэ да
мӧҥгыштӧ мом ыштыман,—
' йодо.
Памирын пэш кугу ку р ы к-'"
—
шинчэн шогьгман;
шуко
—
М
ы
й
пограничный
шо-шамыч. Пошкудо госушогышо
отравитлышэ
вэгцэколхоз
гыч
колхозник-охот
дарствын границыжэ воктэн Н-ский заставын совэт- ник... — маньэ тудо.—Тэвэ ства дэнэ заразитлымэ вэ
ский пограничник -, шамыч мыйын лӱймӧ звэрь-шамы- рым пэчэн налмэ знакым
палэн мошташ кӱлэш; по
дозоржо кайа. Дозорым чэм...
жар
да противникьгн йуж
старшина Маткин йолташ
Тугэ гынат, „охотникын*
гыч
нападатлымэ годьгм
вуйлата. Корно пэш тура границэ дэк лишнэ улмы-.
логалшэ-шамыч
саҥган
сэр воктэн эрта. жо, тудын ош буркыжо, э |т к ы ш
Ӱлнӧ курыкысо эҥэр лӱш- шинча ончалтышыжз—по- нэргэн кушко да кузэ увэртараш кӱлмым шинчаш
кэн йога, вуймучаштэ пэш дозритэльныйла койо.
кугу сэр кэча. Бойэц-шаКайышна заставыш»
Кокымшо нормо
мыч торащкэ пэш чот шэк- пограничник-шамыч трэбоЙоча противогазын тӱҥ
ватлышт. Кучымо йэҥ толанэн ончат...
ужаш-шамычыштын
молан
рэшланаш
тӱҥальэ.
Кэнэта Маткин шогалэш.
— Мый ом кай. Мыйым кӱлмьгштым да шкэ протиИзи кӱкшака шэҥгэлнэ тудо айдэмым ужын. Ош бур кучаш тэндан правада укэ. | вогазын точный размэрным чийшан палыдымэ йэҥ Ӧхотничий кэчым мый йом жым шинчыман; 5 сэкунд
жапыштэ противогазым сачашкэрла гоч писын шэ- дарэм!
— Кайышна! — нарьадын йын чийэн моштыман, адак
ҥын кайэн. Пограничникприказатлыш. чиймэ противогаз дэнак
шамычым ужмэк, тудо гра- старшийжэ
„Охотниклан"
подчиньат- ик час жап шып шогымашницэ вэлыш тошкальэ.
тэ альэ 30 минут тарваныл— Ш ого!—Маткин лишэ- лалташыжэ вэрэштэ.
Заставыштэ палэ лийэ, маштэ лийман. Противогамын кычкыральэ Палыдымэ йэҥ шогальэ. Тудо пэш тидэ кучымо йэҥ ик инос- зым кудашын, тудым кош
вэсэлан шыргыжэш, вачыш- странный государствын кугу тэн, правильнэ погэн да
тэ улшо охотничий снарьа- шпионжо да дивэрсантшэ сумкашкэ пыштэн мошташ
кӱлэш; огравитлышэ вэщэ
улмаш.
жэньыжым тӧрлыштэш.
Лу ий ожноЛюбэк олаштэ (Гэрманий) шучко чэр
шарлэн улмаш. Палыдымэ
шодо чэр шӱдӧ дэнэ Йочашамычым шӱгарыш наҥгайэн. Нэмыч врач-шамыч тидэ чэрым пытараш пэш шуко толашэныт гынат, садак
нимом ыштэн кэртын огытыл. Вара Барсэлон гыч
кумдан палымэ испанский
профэссорым
Сонандусам
ӱжыктэныт.
Профэссор Сонандуса тунамак Любэк олаш толын.
Тудо йӱдшӧ-кэчыжэ чэрлэшамычын кроватьышт воктэн шинчэн, йоча-шамычым
эмлымэ йӧным кычалын.
Тидэ йӧным муынат, чыла
йоча-шамычым эмлаш тӱҥалын. Чэр вашкэ гына

„Готов и оротооовоздушной юоюноской обоцоко"
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Альуминиб дэнэ ыштымэ корабль

Чойа шпион

ства дэч аралалтмаштэ эащитный накидкым
куээ
кучылтшашым шинчыман;
куж у жаплан отравитлышэ
вэщэства дэнэ зараэитлымэ
вэр гыч кидыштэ улшо
матэриал-шамыч дэнэ лэктын моштыман; пӧртысӧ
пӧлӧмышкэт отравитлышэ
вэщэства пурэн ынжэ кэрт
маньгн, тудьгм кузэ оборудоватлыман; кужун шогышо
отравитлышэ вэщэства дэнэ
заразитльгмэ вэрым мо дэнэ да кузэ дэгазироватлышашым шинчыман.

би

П ы т а р т ы ш арньаштэ
Шанхай дэн Нанкин кокласэ фронтыштопартизан-шамыч сэҥымаш почэш сэҥымашым ыштат. Партизан-шамыч йапонэц-ша мычлан шӱлалташат эрыкым
огыт пу. 13 апрэльыштэ
партизан - шамыч Шанхай
гыч Чуанш йапонский вой
ска - шамычым наҥгайшэ
пойэздым шӧрын колтэныт

Упол. Марлита № А - 422.

Нылымшэ вормо
Йуж
гыч нападатлымэ
годым мӧҥгыштэт да школышто пожар ынжэ лий
маньгн мом ышташ кӱлмым
шинчыман: йӱлалтышэ бом*
бо
дэнэ
лийшэ пожар
ваштарэш кузэ кучэдалмаи;
пожар йӧрыктьгмӧ годым
огнэтушитэль, ошма дэн
кидыеэ моло узгарым кучылт мошташ кӱлэш.

Кумышо нормо
Визымшэ нормо
Э м га н ы м э признакым
Противовоздушный
химишинчаш да отравитлышэ
чэский
обороно
школышто
вэщэства-шамьгч дэнэ—тӱнчыктарышэ (хлор да фос- да мӧҥгыштӧ кузэ органигэн дэнэ), обгцэйадовитый зоватлалтмым да мом ыш(аҥьгртышэ газ дэнэ), раз- таш тӱҥалшашым шинчыдражайущий (адамсит да ман; йуж гыч нападатлымэ
хлороцэтофэнон
д э н э ) , годым пионьэр дэн школьникын мӧҥгыштыштда шкопуалдарышэ газ дэнэ (ип лышто
обьаэанностьышрит дэнэ) эмганышэ-шамыч- тым шинчыман.
*
лан полышым пуэн мош-’
№ *
таш кӱлэш; индивидуаль-1 Нормо едатлымаш поена
7 „ | карточкэш возалтэш. Чыла
ный да противоипритный ви^
нормым
сда1,лыуэк
пакэт-шамычым кучылтьгн шкэндан школысо оеоавиамоштьгман; вӱр йогымым хим организацыштыда удоечарэн да 2-3 минутышто товэрэньэ дэнзначокым наэмганымэ вэрым кылтэн лын кэртьгда.

Шэргз уаа
Каважэ йыр-ваш йандала йолга,
Кӱшычын кэчэ чот ырыкта.
Мамык гай ошлум койыи шула,
Мӱндыркӧ, мӱндыркӧ йогэн эрта.
Кажнэ йэҥынат шӱм йывыртэн,
Шошо чылалан куаным кондэн.
Мотор кайык-шамыч тольыч
ЧОҤЭШТӒН

Сылнэ дэч еылнын мурат йывыртэн.
Тачэ эр годсэк пызлэ парчаштэ
Шырчыкэм модэш, куанэн Яуарла,
Порсын шулдыржым нӧлдал пэралта,
Муралта, чӱчкалта, кушталта.
Пурыш омарташ, ончальэ йыр:
Тудо чатката, пэшак мотор.
— Ты чаплэ пӧртым Иву пӧлӧклэн,—
Шэргэ унана муралтыш моктэн.
Сэргэйэв Эчан.
Морко район, Кожлайэр пэлэ кыдалаш школ,
7-шэ класс.

малАмдм ӓ п о ч г . Йошкар-Ола, Марий АССР, Совэт пӧрт, 25-шэ №-ан пӧлэм, .Йамдэ лий* рэдакций.
А Д г о ^ . т элэфон*. Совэт пӧртьгн коммутаторжо, 82-шо №.

М дМ пАп

моштыман; коктын» носилкэ дэч поена, •эмганышэ
школьникым вэе вэрэ нумал кайэн моштыман.
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