ЧЫЛА ЭЛЛАСЭ ПРОЛЭТАР-ШАМЫЧ, у ШНЫЗА!

Лэнин-Сталин паша вэрч кучэдалаш йамдэ лийГ
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5-шэ №-ан тӱҥалтыш школыштотунз^шэ-отличник шамыч.
Овачкинын фотожо.

МАКС

МАИН
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1912 ийын 22 апрэльыштэ
(у шот дэнэ 5 майыштэ)
.Правда- газэтын пэрвой
номэржэ лэктын. Коммунистичэский партий 5 майыштэ ий йэда большэвист
ский пэчать кэчым палэм
даш пунчалын. Тэний тидэ
историчэский кэчым палэмдаш тӱҥалмылан 26 ий тэмэ.
Совэт калык шкэ Ста
линский Конституциэшыжэ
пэчатьлан эрык манын во
зэн шындэн. С о в э т с к и й
власть лиймэ дэч вара
большэвистский пэчать пэш
вийан кушкын толын. Газэт лукмаш кугыжан РосСӱрэтыштз: Иошкар-Оласэ
сий дэнэ таҥастармаштэ 10
кана утла кушкын. Кызыт
мэмнан Совэт Ушэмыштэ
чылажэ 9250 турлӧ газэт
лэктэш.
Коммунистичэский пар
тий национальный рэспублик дэн областьлаштэ гаШӱм гыч лэкшэ
зэт дэн литэратур лукмаМурым мэжэ мурэна.
шым вийаҥдышаш вэрч
Шэргылт кайжэ
поснак чот тырша. Тидым
Москвашкэ мурына.
мэмнан рэспубликысэ приМурат мурым
мэр гычат ужаш лийэш.
Куан дэнэчыланат—
Рэвольуций дэч ожно мэ
Тыланэт—
рий шэмэрлан ик марла гаВэликий Сталин!
зэтат укэ улмаш, а кызыт
Моктат тыйым
мэмнан рэспубликыштэ 24
Акын-шамычдэн бахши1),
тӱрлӧ газэт лукталтэш. КуМурат сылнын
гыжан Российыштэ шэмэр
Ашуг, мурызо, ширши2)
йоча-шамыч
шкэ
Чылаштынат
газэтышт нэргэн шонэнат
Илыш чаплэ, йакши9)
кэртын огытыл. Ындэ ку-*
Тидэ илышым
дымышо ий марий йочаПуэнат, шӱмбэл Сталин!
шамычлан .Иамдэ лий" гаЙывырталын
зэт лукталтэш.
Мура вождьлан Джамбул.
Мэмнан Совэт УшэмышМэмнан дэнэ
тэ гына научный полити
Пытэн йорло, пытэн кул.
ческий, сылнэ, йоча литэЙога илыш
ратур лукмашым калыкын
Шуйналт вочшо чылтак
трэбованьыжэ кӱкшытыш
Йул—
шындымэ.
Ласка илышым
Капиталист эллаштэ пэКондэнат тый Сталин!
чатьлан мэмнан элысэ гай
!) Бахши—Срэдиий Азнйсэ Му*
эрыкым нигуштат ужаш ок
лий. Фашист кашак газэ- рызо.
ирш и—Сэвэриый йомакчэ.
тым пэтырат, литэратур 2) Ш
Йакши—Сай.
лукмашым шагалэмдат, ку
гу ушан йэҥ-шамычын возымыштым костьорэш йӱлалтат. Фашизм культурым
тошка, шэмэр калыкым пыч1 май. Москосо Красный
кэмышэш кодаш тӧча. Но
площадь
окэанла койшо
тидым шукташ фашизмкалык
дэнэ
тэмын.
лан нигунамат ок логал.
Эр, 10 шагат. МавзолэМэмнан большэвистский
пэчать
тӱньамбалсэ про- йын шола шулдырышкыжо
лэтариатын
вождьшо-ша- Сталин, Молотов, Кагано
Андрэйэв,
мычын—Лэнин дэн Стали- вич, Калинин,
нын—кидышт дэнэ ыштал- Чубарь, Микойан, Йэжов,
тын, мэмнан пэчатьым ком- Д и м и т р о в , Шкирьатов,
мунистичэский партий, Ста Швэрник, Угаров, Булга
лин йолташ вуйлатат. Мэм- нин йолташ-шамыч кӱзат.
Крэмльын Спасский капнан пэчать пӱтынь Совэт
калыкын пэчатьшэ, калык- кажэ гыч СССР оборон
лан марксизм-лэнинизм идэй нарком Совэт Ушэм мар
ым палэн налашыжэ полша. шал К. Е. Ворошилов йолСадланак мэмнан пэчать таш имньэ дэнэ кудал лэккажнэ ийын вийан кушкэш. тэш. Трибуныш кӱзэн ой-
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ТЫЛАНЭТ, ВЭЛИКИИ СТАЛИН!
Шочыт, кушкыт
Сылнэшталтын оланажэ.
Пэҥгыдэмын,
Вийан кушкын чот
элнажэ—
Тыйын вэрчын,
Пэш йӧратымэ Сталин!

Льотчик-шамыч
Пӱртӱс вий сэҥаш кайат
Гэрой-шамыч
Польус дэнэ мутланат.
Эпронист пароходым
Вӱд пундаш гыч
кӱзыкта—
Чылан кумылым нӧлтэт
Тый, Сталин;

Мэмнан элыш
Кэрылтнэжэ шакшэ гад.
Лаштыртэна
Тудым шучкым чыланат.
Пэлэд шого
Моткоч
сылнын
тый,
элна,
Вӱда тыйым
Эрэ ончык
Сталин!
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Пуэнат тый
Мэмнан элсэ калыклан
Тунэмаш да
Пашалан да канашлан
Правам. Моктат вождьым
Чыланат садлан—
Чот йӧратымэ
Учитэль, Сталин!

Куш ит ончо
Мэмнан илышпэлэдэш—
Пустыньэш, да
Чодраш, да курыкэш.
Шокшо кэчын,
Йолжо йырым йыр
шуэш—
Шокшо кэчэ,
Ачана—тидэ Сталин!
Пэлэдалтын,
Улан лийын колхознажэ.
т

Илэ, Сталин,
Ш уко курмым

мэмнан
дэнэ,

Ончэн куштымо
Тыйын куго калык дэнэ,
Эрэ шого
Кэчэ ганьэ чот йолгэн
тый—
Мланнажэ—
Шӱмбэл таҥ тый, Сталин!

СОЦИАЛИЗМ Ы Н ВИЙЖ Ы М О НЧЫ М АШ

ч

лаш туҥалэш. Присьагым
пумыжо годым, 1936 ийыштэ призыватлалтшэ чыла
йошкарармэйэц-шамыч тудын почэшыжэ ойлат.
„—Мый трудовой калыкын эргыжэ...* манмэшэргылтэш.
„Интэрнационал" шокта.
Орудийный сальут мӱгралтэ, войэнный парад тӱҥальэ.
Акадэмийыштэ тунэмшэшамыч, талэ знатнэ льотчик, морьак, кавалэрист
пограничник тулэч молошамыч кайат.

Эрэ у дэч у тэхник дэнэ
вооружитлалтшэ орудийшамыч койыт. Тэвэ пӧрт
кугытан, но пэш писэ танкшамыч урэмым тэмэн кайат. А нуным калыкын эргыжэ-шамыч виктарат. Сар
тӱҥалэш гын, нинэ йэҥ-шамыч шкэ машиныштым ончыко да ончыко виктарат,
орудий - шамыч мӱгыраш
тӱҥалыт. Т ӱ н ь а ш т э эн
куатан Иошкар армий, совэт калык тушманым вэрэшыжак шалатэн, туржын
кышкат.

Мэмнан школышто кок
октьабрьат группо уло. Пэрвой группышто чылажэ 36
октьабрьат,а кокымшо группышто—20. Вожатый - шамыч Пуртова Марусьа дэн
Мосунова Ньура уло кумылыштым пыштэн пашам
ыштат. Нуно, эн утларакшэ, октьабрьат - шамычын
йара жапыштым сайын организоватлэныт. Пэрэмэн годым, заньатьэ дэч варат
октьабрьат-шамычым у модыш дэнэ модыктат, у муро-шамычым мурыктат. Тыгак вожатый-шамыч политичэский йодыш - шамыч
нэргэн бэсэдым эртарат.
Школэш октьабрьатский
уголокым ыштымэ. Уголокышто кок авиамодэль кэча, нуным октьабрьат-шамыч шкэштак ыштэныт.
. Сайын тунэмаш кӱлэшым
октьабрьат-шамыч пэш раш
шинчат.'Сайын тунэмшышт
почэш кодшо-шамычлан полышкалат. Кокымшо классыштэ Орэхов Альоша эн
сайын тунэмэш. Тыгак Польанин Саньа, Баришников
Фэдьа, Михэйэв Митьа, Ба
ронова Ира, молат Альоша гайак сайын тунзмыт.
Учэник-шамыч
октьабрьат-шамычым сай дисциплинан улмыштлан пэш йӧратат. Толашэн коштшо иктат укэ. Чыланат мӱкш сэмын ваш-ваш кэлшэн тунэмыт, вэсэлан модыт. Ойлыманат огыл, тыгай йэшыштэ
илаш,
илышым
йӧратэн кушкаш пэш сай*
Фэдьа Смирнов.
Пэктубай кыдалаш школ.

Отрьадна кушкэш
Шэрнур пэлэ кыдалаш
школышто тунэммэ ий т ӱ ҥалмэ годым, улыжат ЗО
пионьэр шотлалтэш ыльэ.
Тулэч вара отрьадлаштэ
воспитатэльный пашам вийаҥдымэ дэнэ отрьад-шамыч
кушкаш
тӱҥальыч..
Кызыт чылажэ 80 пноньэр
уло. Пионьэр пашам интэрэснэ организоватлымэ. О трьад-шамычын шкэ уголо*кышт уло. Мэ пионьэр-шамыч, пашанам эшэ сайыш
шындаш тыршэна.
Соломин Йыван..

170 пиоиьзр уло
Тэний мэмнан пионьэр»
отрьад йатыр кушкын. Тунэммэ ий тӱҥалмэ годыш
120 пионьэр ыльэ, кызыт
170 пионьэрыш шуын. Отрьад-шамыч шкэ пашаштым сайын организоватлэш
улыт.
Смирнов Фэдьа.
Пэктубай кыдалаш школ..

Макарова
Эчулан полшэм

Кок арньа ончыч Йапонский войска-шамыч Сьуйчжоу ӱмбак у наступлэнийым тӱҥалыныт. Тидлан
нуно Шанхай гыч, сэвэрный да моло фронтла гыч
шуко войскам шупшыныт.
Но нунын наступлэнийышт
кӱрылтын. Сьуйчжоум налын кэртын огытыл. Тидэ
жапыштак Цэнтральный да
Сэвэрный Китайыштэ ки 
тайский войска дэн парти
занский отрӓд-шамыч активнэ дэйствоватлаш тӱҥалыныт. Сэвэрный фронтышто китайский войска-шамыч Льансьан олам шупшын налыныт (Льансьан
ола Бэйпин дэч ЗО киломэтрлан йуго-западыштыла).

и

Мый 3-шо классыштэ ту- пэлыштыжэ мэмнан шконэммэм годымак пырдыж лышто пырдыж газэт сагазэтыш возаш тӱҥальым. йын лэктын ыш шого. ТуТыгэ школ кӧргыштӧ дис- до школ илышым ончыкциплиным
пэҥгыдэмдаш тэн ок мошто ыльэ. Тӱжпырдыж газэт гоч чот пол- вал тӱсыжатйоча-шамычым
шупшын моштышо, сылнэ
щэн шогэнам.
лийын
огыл. Садланак пырКодшоийын „Иамдэ лий*
газэтыш возаш тӱҥальым.
Рэдзкций мыйым активный
дэткорлан шотла. „Иамдэ
лий“ газэтыш шкэнан школ
илыш гыч шуко замэткым
колтэн шогэм. „Иамдэ лий*
рэдакций мланэм кузэ возаш, мом возышаш нэргэн
эрэак ончыктэн шога. Мый
газэтыштэ адакат сайынрак участвоватлаш тӱҥалаш шонэм. Тидын дэнэ
пырльак газэтыш возымо
замэткын качэствыжым са-!
йэмдаш тӱҥалам. Вэт большэвистский
пэчатьыштэ
участвоватлымаш—пэш почотный, тунамак пэш отвэтстсвэнный паша.

йоча лийаш...“, маныт. Нуно йоча годсо илышыштым
шарнэн мэмнан кызытсэ
илышна дэнэ таҥастарат.
Йоча жапыштым мэмнан
гайэ пийалан илышыштэ
эртарышаш ыльэ манын шо-

школ,

от

Сӱратыштэ: , Иамдэ лчй* газэтын активный дэткоржо, Йош
кар-Ола район, Лрбан пэлэ кыдалаш школын 7-шэ классыштэ
тунэмшэ Александров Ильа.
Овачкинын фотожо.
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Морозов Лэонид.
Ярын пэлэ кыдалаш
Морко район .
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нат. Чынак, нуно айдэмэ
илышыштэ илэныт мо! ТэМый 7-шэ классыштэ сай вэ мэмнан илыш, вот илыш!
тукэмшылан
шотлалтам.
Мланна, йоча-шамычлан,
Кумышо чырыкыштэ
13 лӱмынак кэлшышэ газэт,
„отлично* да 3 „хорошо41 журнал-шамыч лэктын шоотмэткэм ыльэ. Тэний ту- гат. Шкэнан рэспубликышнэммэ ийым чыла прэдмэт так марла йылмэ дэнэ „Йамдэнат отлично пытараш дэ лий“ газэтна лэктэш.
тыршэм.
„Йамдэ лий“ газэтым йаВашкэ испытаньэ шуэш.
тыр ийсэк лудын шогэм,
Мый шкэ гына сайын тунэммаш’ шагал ш о н э м . шкэат возэм. Ончыкыжо
дэткор
лийаш
Классыштэ чыланат сайын активный
шонэм. Мланна, дэткор-шада отлично тунэмышт ма- мычлан, „Йамдэ лий‘ га*
нын тыршэм. Садланак тэ- зэтыш утларак сай сэрывэ Макарова Эчулан тунэм- шым колтэн шогаш кӱлэш.
машыжэ полшаш пижынам. Школын, отрьадын, звэнан
Мӧҥгӧ пумо заданьым шук илышыжым утларак, кэлСӱратышта: .Иамдэ лий* газэтымаштэ моумылдымыжым
гынрак ончыктэн шогыман. тын активный дэткоржо, Оршанумылтарэм, полшэм.
кэ район Вэликополь пэлэ кыИсакова Палагий.
Фролов Саньа.
Косолоп район, Кугу Пума- далаш шкОлын 6*шо классышЧиркэ пэлэ кыдалаш
Лэктубай район.

школ,

рий пэлэ кыдалаш школ, 7-шэ тыжэ тунэмшэ Герасимов Саньу
класс.
Чуршуковын фотожо.

Англий дэн Италийын
кэлшымашышт
Срэдизэмный тэҥызым
такланак огыл тыгэ лӱмды*
мӧ. Ончыза: тудо тӱньан
кум ужашыжэ коклаштэ—
Йэвропо, Азий да Африк
коклаштэо кийа. Тидэ тэҥыз гоч Йэвропо гыч Индийыш, Китайыш да Австралийыш эн г л а в н ы й
торговый
корно - шамыч
кайат.
Срэдизэмный тэҥызыштэ
чыла гайак государство-шамычын корабльышт коштыт. Английын корабльжэ
туш то эн шуко. Тидэ тэҥыз гоч Англий Индий дэн
Австралий колонийлажэ дэнэ кылдалт шога.
Срэдизэмный тэҥызыштэ
Францийнат шуко корабльжэ коштэш. Франций Срэдизэмный тэҥызын йӱдвэл
сэрыштыжэ кийа, а тудын
колонийжэ-шамыч кэчывал

Сӱратышта: „Йамдэ лий* газэтын активный дэткоржо, Цибикнур кыдалаш школын (ЙошкарОла район) 6 шо
классыштэ
тунэмшэ Суворов Миша.
Овачкинын фотожо.
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Тэнийсэ испытаньэ-ожнысо шучко экзамэн огыл.
Совэт школышто испытаньэ годым лӱдмашлан вэр
йӧршэшат укэ. Садланак
мэ, Оршанкэ район, Вэликополь пэлэ кыдалаш школышто тунэмшэ-шамыч, испытаньым куанэн вучэна.
Испытаньыштэ идалык мучко кунар шинчымашым налмынам,
образованьылан
правам кузэ илышыш пуртэн шогымынам ончыктэн
пуэна.
Но испытаньэ дэч огына
Лӱд манын испытаньылан
йамдылалтмашым ӧрдыжкӧ
кудалташ нигузэат ок лий.
Мэ тидым пэш раш палэна.
Мэмнан задачэ тыгай: исрытаньылан иктэ
коддэ
сайын йамдылалташ да сайын сдатлаш. Тидэ задачым
шукташ мэ вийан пижын
улына. Кызыт идалык мучко тунэммым повторитлэна.
Испытаньэ жап
шуэш
гын, мэ нигунамсэ дэч чот
куанэн школыш кайэна да
испытаньым вэсэлан эртараш тӱҥалына.
Гэрасимов Саньу.

Границэ вэс вэлнэ

би

Испытаньым
куанэн вучэна

МЭМНАН ЛУДШО - ШАМЫЧ ОЙЛАТ
Активный дэткор лийан Пэш почотный, Мэмнан пырдыж газэтна
Шоҥго-шамыч дэч чӱчотвэтствэнный
адакат сайрак лийзш
кыдынак тыгай ойым копаша
Тунэммэ ийын пэрвой
лаш лийэш: „Эх, кузэ уэш

ой

Ш ош о испытаньэ
вашэш

вэл сэр дэн африканский сэрыштэ улыт.
Англий шукэртак Срэдизэмный тэҥызыштэ оза лийын. Тудо шкэ кидышкыжэ 'Г ибралтарым налын, тудыжо Срэдизэмный тэҥызыш касвэлым пурымашым
пэтырэн шога.
Срэдизэмный тэҥыз гыч
эрвэлыш лэкмэ корным—
Суэцкий каналым ыштымэк,
Англий Иэгипэтым
шкэ
кидышкыжэ
н а л ы н да
Суэцкий каналлан оза лийын.
Англичан - шамыч адак
Срэдизэмный тэҥыз покшэлан,Африк дэнАппэнинский
полуостров коклаш, Маль
та островэш ик крэпостьым
ыштэныт.
Пытартыш ийлаштэ Срэдизэмный тэҥызыш фаши
стский Италий пурэн.
Италий дэн тудын сойуз-

никшэ—фашистский Гэрманий сар нэргэн, йэҥын тэрриторийым шупшын налмэ
нэргэн гына шонат. Италий
Абиссинийым шупшын налын, Гэрманий — Австрийым, кок захватчик-шамыч
Испан калык ӱмбак кэрылтыныт. Нуно чумыртӱньӓм
уэш шэлэдэн налшаш вэрч
кугу сарлан йамдылалтыт.
Тыгай сарым тӱҥалшашлан лийын фашистский государствэ-шамычлан
Срэдизэмный тэҥызэш пэҥгыдэмын шинчашышт кӱлэш.

дыж газэтым сайэмдышаш
нэргэн погынымашэш йатыр кана ойлышна, кузэ
сайэмдаш лиймэ нэргэн каҥашышна.

Тыршымына йара ыш эртэ. Пырдыж газэтна ындэ
йатыр сайэмын. Уэш ойрэн
шогалтымэ рэдактор Сэмьонов Ваньа пырдыж газэтыш чыла йоча-шамычым
шупшаш тырша. К ы з ы т
пырдыж газэт шощо испытаньылан йамдылалтмашкэ
вийан ушнэн. Адак тушко
интэрэсный туштым, шарадым, задачым пуртэн шогэна. Кугу вождь-шамычын
шочмо кэчыштым, пашаштым ончыктэн шогэна.

Шэрбаков Йыван.

Китай войскашамыч Льансьав
олам налыныт

8 шэ
народно-рэвольуционный армийын штабыштыжэ тыгай свэдэний уло:
шукэртэ^ЪТӹл 118члэ йапонский дэвизийын китай
ский войска шамыч дэнэ
ваш крэдалмаштыжэ 1.000
нарэ салтакым йомдарэн.
Китайский войска - шамыч
7 пулэмьотым да шуко войэнный снарӓжэнийым шуп*
шын налыныт.
••••

Кружок шкэ пашажын
юндзн
Мэмнан школыШто СВБ
кружокым сэнтьӓбрь тылзыштак почмо. Почмылан
ындэ 5 тӹлзат эртыш, но
заньатий ик канат лийын
огыл. Кружок вуйлатышэ
Михэйэв
Михаил Ильич
дэч: “ Кунам заньатий лийэш?“—манын йодна да:
,Ала
кунам
ыштышаш,
шкат ом шинчэ, моло па
ша пэш шуко уло“—манэш. Вик каласаш кӱлэш:
Мйхэйэв йолташ СВБ кру
жок нэргэн ок шоно.
Ал. Пик.

Роҥго район, Шуар-Сола тӱ- Косолоп район, Кугу Пумарий
пэлэ кыдалаш школ.
ҥалтыш школ 4-шэ класс.

Тужэчын Английым ишэн
лукташ альэ тӧр вийан лийын шуашышт кӱлэш. Вэт
Абиссиний дэнжат Италий
Суэцкий канал гоч вэлэ
кылдалтын шога. Англий
Итальйанский корабль-шамычым канал гоч колтымым чара гын, Абиссиний
Игалий дэч ойрла вэлэ.
Абиссинийым
налмыжэ
дэнэ Италий Срэдизэмнӹй
тэҥызыштэ шкэнжын позицийжым пэҥгыдэмдэн. Абиссинийыштэ Тана йэр уло.

Тыжэчын Нил
тӱҥалэш»
тудыжо Иэгипэт дэн Суланын хлопок пасуштым нӧртэн шога.
Итальйанский фашист-шамычын вуйышт—Муссолини
англичан-шамычлан щижтарэн: нуно Суэцкий канал
гоч итальйанский судно-щамычлан кошташышт Корным пэтырат гын, тудо Та
на островэш плотинам ышта, вара Нилын вӱдшӧ вэс
могырыш йогаш тӱҥалэш.
Тунам вара Иэгипэт дэн
Суданысэ хлопок пасу вӱд
дэч поена кодэш, англий
ский тэкстильный фабрикшамычлан хлопок ок лий.
Тылэч поена, Иэгипэт
воктэнэ улшо Ливий колонийышкыжэ Италий пэш
кугуармийым колтэн. Тудо
кэрэк могай жапыштат Иэгипэт ӱмбаккэрылташ йамд э ....
Срэдизэмный тэҥызын эн
аҥысыр вэрэшыжэ, Пантэлльарий островэщ итальйанэц-шамыч Английын Мальтаеэ крэпостьщо дэчат ку
гу крэпостьым ыштэныт.

ЛИИАЛ ДЭН НУАНЫМАШ ПАИРЭМ

Примэрный
пионьэр-шамыч

ПЭРВОЙ МАЙ-ЙОШКАР-ОЛАШТЭ

Тошнэр тӱҥалтыш школын (Сотнур район) 4-шэ
классыштыжэ тунэмшэ-шамыч коклаштэ Ильин Эчук
дэн Павлов Иван эн ончылно улыт. Чыла
пионьэршамычат нуным эн примэрный пионьэрлан шотлат.
Кодшо чырыкыштэ Эчук
дэн Иван чыла прэдмэт
дэнат „отлично" отмэткым
налыныт.
Ильин—Ворошилов
лӱмэш звэнан звэньэвойжо.
Тидэ звэна Сталин лӱм
звэна дэнэ сорэвноватла.
Эчукын звэнасэ пионьэршамыч тунэммаштэ сайрак
ончыктышым пуаш тӱҥалыныт.
Пионьэр-шамыч Эчукум
пырдЫж газэт рэдакторлан
ойрэныт. Ты пашашкат тудо вийан пижын.
Павлов Иван отрьад совэтым вуйлата, рэдколлэгийын члэнжылан щога.
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' Эрлашыжым, 1 Май кэШэрнур
район, Марий-Сола
чын, тӱмырнам пэралтэн, пэлэ кыдалаш школ.
' Итальйанский фашистш м ы ч Испанийын Балэарский островшо - шамычым
налыныт, тыжакын само-льот дэн войэнный пароход-шамычлан базым ыштэныт. Франций Гэрманий
дэнэ сарым ышташ тӱҥалэш гын, салтак-шамычым
африканский
колонийжэ
гыч кондыдэ ок кэрт. Ту
нам фашист-шамычын Балэарский островлаштэ шо*
гышо
самольотышт дэн
«орабльышт
Францийлан
салтак-шамычым кондашызкэ эрыкым огыт пу.
Фашистский государствэш а м ы ч Гибралтарышкат
ш у ы н ы т . Испанийыштэ
мьатэжник-шамычын шупшын налмэ мландыштэ —
Сэутэштэ, Алхэсирасыштэ
да Ла-Линэаштэ — гэрманский дэн итальйанский войэнный инжэньэр - шамыч
паш кугу вийан орудийшамычым шындэныт. Нуно
Гибралтар ӱмбак икканаш-
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Маркс
дзн Яоча-шамыч
(П. Лафаргин шарнимашижэ т )
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Пэш талэ пролэтарский кэчэгут нунын дэнэ пырльа
борэц—Карл
Маркс йоча- лийын.
Мый тӱрлӧ опытым ышшамыч
дэкэ
эн
ныжылгын
Ийгэчэ еай лиймэ годым,
тылаш путырак йӧратэм
ОТНОСИТЛЭН.
чумыр Йэшыжэ дэнэ пырТэвэ ик опытэм нэргэн ойӰдырыштын шинча он- льа ола шэҥгэк кугу про
лынэм. Кодшо шыжым, моло пакча еаекам погэн нал- чылнышт тудо йолташ ли- гул кым ыштэн.
мэ годым, йыраҥэш тэлы- йын да нуно тудым йалт
Ӱдырыщтын изи улмыщт
ончэныт. годым, тыгай прогулко ышлан шоганым кодышым. йолташ еэмын
Умбакыжэтидэ шогаҥ мо- Нуно тудым ачый манын тымаштэ
кужу
корны*!
гай лийэш, манын ончаш лӱмдэн ойлэн огыт ул, а кӱчыкэмдашлан,
Маркс
тӱҥальым. Шошым лум ка- шэмалгырак тӱеан да смола пэш чаплэ, пэш кугу, муйэн пытымэкэ,
шоганым гай шэм ӱпан да шэм пен- чашдымын шуйнышо йоончышым.
Шоган
пэҥ- дашан улмыжлан, Марксым мак-шамычым ойлэн. Коргыдэ, шӱнат огыл, нэрымат шутко дэнэ ,Мавр" манын нын кужытшылан, кэлшталуктын огыл. Вара тудо лӱмдэныт.
рэн, йомак-шамычым итудо1
шоганым тэлылан цогымо
Маркс йужгынам чумыр шкэак еочиньатлэн. Йочашоган дэнэ таҥастарышым. шагат жап шкэ ӱдыржо- шамыч тудын ойлымыжым
Тэлылан погэн налмэ шо- шамыч дэнэ модын эрта* колыштын, шкэ нойымышганна путырак кочо, шИн- рэн. Нуно тэҥызысэ кучэ- тымат мондэн улыт.
чавӱдымат луктэш. А лум ддлмаш нэргэи, кагаз дэнэ
йымалнэ кийшэ ш оган-ш э- ыштымэ корабль флотилирэ да пэш ошо.
йым йӱлалтымэнэргэн шар
Тидэ опытэм дэнэ умба- иат. Нунылан нинэ модышМарий Кужэр пэлэ кыкыжэ мо, кузэ лиймэ нэргэн шамычым Маркс
далаш
школын III клае-?
шкэак
вэекана ув^ртэм. А кызыт ыштэн да вӱдан тазыш кол- еникшэ
Кудрьашов Ватудо шоганым адак угыч тэн, йоча-шамычлан кугу чий еай тунэмшылан шотйырӓҥыш шындэн ончэм: куанымашым ыштэн йӱлал- лалтэш. Общэствэнный па
нэрэшкэн кушкаш тӱҥалЭш, тэн.
ша мат тудо активнэ ыщта.
альэ укэ палэн налам.
Кызыт Кудрьашов ачаж дэнРушарньа годым тудлан аважлан РСФСР дэн Ма
Загайнов Миклай.
Роҥго район, Руйа-сола пэлэ ӱдырышт паша ышташыжэ рий АССР Вэрховный Соэрыкым пуэн огытыл—тудо вэтыш еайлымэ нэргэн Покыдалаш школ.
ложэньым лудэш.
Ильин Я. И.
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ший пучнам пуалтэн, йошкар знамьым кӱш нӧлтэн
моло дэнэ пырльа митингыш кайышна.
1 Май каетэнэ школыштына вэчэр лийэ. Тушан
„Пайрэм омо кэчывал мартэн“ пийэеым модын ончыктышна.
Таныгин И. И.

И

1 май пайрэм лӱмэш 30
апрэльыштэ мэ торжэст«энный заеэданьым эртафышна. Тушто Пэрвой Май
нэргэн докладым колыштна.
Торжэствэнный засэданий
дэч вара тунэмшэ-шамычын
аийышт дэнэ концэрт ончыкталтэ.

Мый опытым
ыштэм

сс

Паирэмна еай эртыш

Павлов дэн Ильин каныш жапымат еайын эртарэн моштат. Тунэммаштэ
вараш кодшо-шамычым ончыко лукшашвэрч тыршат,
полышым пуэн шогат.
Николайэв А. Н.

на

чын лэвэ пайрам йужышто
лойгымышт койэш.
9 час эртымэк оркэетр
шоктымо марш иочэш Йубилэй площадьыш колонно дэнэ калык погынаш тӱҥальэ Муро йӱк ола урэмлам шэргылтара.
11 чаелан площадьыщ 15
тӱжэм нарэ йэҥ погынэн
шуо.
11 чаеат 15 минутлан
ВКП(б) Обком еэкрэтарь
Жаднов йолташ митингам
почэш. Тудын „...Митингым
почмашэш шотлэна",—манмэ мутшым калык пэш чот
еовым кырэн
вашлийэш,
оркэстр
„Интэрнационалым“ шокта. Бара ВЯкСМ
Обком лӱм дэнэ Рӓбчиков
йолташ ойлыш. Оласэ пионьэр-шамыч лӱм дэнэ пионьэр Новосьолов еаламлыш.
— Мэмнан пэш еай тунэммынам ужын йӧратымэ
вождьна, Сталин йолташ
„Отлично,
йоча-шамыч!“
манжэ—тэвэ мэ шкэ ончыланна тунэмаш могай задачым шындэна,—Новосьолов
кошартыш.
Митинг пытымэҥгэ, три
бун дэчын „Ура" кычкырэн колонно дэнэ калык
дэмонстрацийыш кайыш.Ончылно знамэносэц-шамыч кайат. Нунын почэш йошкарармэйэц - шамыч, аэроклубын учльотшо, авиамодэлист, пионьэр, пашазэ,
елужыщо, домохозӓйкэ етудэнт, тунэмшэ-шамыч, молат ошкыл эртат.
Сӱратышта: Пэрвой мам годым
Кастэнэ Маргостэатрышэртышэ митингыштэ
ЙошкарӦ^асз пионьэр-шамыч лӱм дэнэ Тэ епэктакль ончыкталтэ.
Фэдотов Иыван.
Толи Новосьолов еаламла.
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1 Май кэчын, шошо пайфэмым пагалымэ еэмын, ийгэчэ поенак ойар, шокшо
лийэ. Мардэж лэвын кэчывал вэчын пуалэш. Кэчэ
к ӱ ш к ы р а к нӧлталтмэкэ
Йошкар-Ӧлан урэмлажэ дэцэ пайрэм вургэмым чийышэ калык кошташ тӱҥальэ.
Пионьэр-тунэмшэ - шамыч
гын, тачэ поснаксай вургэмым чийэныт, вэеэлан шыр*
щ ж ы т.
Урэмлаштэ вождь-шамычын портрэтыШт
койыт.
-Лозунг дэн плакат-шамыч
элыштына илаш еайэ да
вэеэла лиймэ нэргэн раш
юйлат. Куш ончалат, шинчалан йошкар флаг-шамы-

КАРЛ МАРКСЫН ШОЧМЫЖЛАН
5 МАЙЫШТЭ 120 ИЙ ТЭМЫН

тэ кум могырымат тонн дэнэ бомбо-шамычым кышкаш тӱҥалыа кэртыт.
Фашистский захватчикшамыч дэч тынысым аралышашлан да сарым чарышашлан ик корно уло: тынысым йӧратышэ - шамычлан иктыш ушнэн, тӱньамбалсэ разбойник - шамычлан отпорым пуаш.
Английский л о р д дэн
фабрикант-щамыч вэс корным ойрэн налыныт. Нуно
фашист-шамыч дэнэ договорым ышташ рэшитлэныт.
Нуно тыгэ ойлат: мэ фашист-шамычдэнэ каҥашым
ыштэна гын, нуно мэмнан
ӱмбак огыт кэрылт, а вэс
эл-шамыч ӱмбак кэрылтыт.
Шкэныштын капиталыштым аралышашлан Английын вуйлатышыжэ-шамыч
шкэ элын интэрэсшым, калыкын интэрэсшым ужалашат йамдэ улыт. Нунылан
капиталист дэн помэщикшамычлан, фашист-шамыч
лишылрак улыт.
«Пионерская правда 41 гыч.

Положэньым лудзш

М орко район.

Английыштз йоча-шамычым ындырат

Сӱрэтышта: Иошкар-Оласэ йоча-тэхничэский станций пэлэнеэ автомодэльный кружокышто тунэмшэ Ильушин Иурий шкэнжын пэдальный автомобильжым чийалта.
Н. И. Кроаимовын фотожо.

Лондонысо кинотэатрлаштэ 23.000 йоча-шамыч
пашам ыштат. Нунын кок
ла гыч 7 тӱжэмжэ арньаштэ 72 час утла пашам ышта. Манчэстьэрысэ кинотэатрлаштэ
йоча - шамыч
шукыж годым арньаштэ 84
час (кэчэш 14 час) иашам
ыштат.
Кинотэатрштэ пашам ыштышэ ик рвэзылан озан
елужэбный костьумжо изи
лийаш тӱҥалын. Тунам ва
ра оза тидэ рвэзым паша
гыч луктын, тудын олмэи»
костьумлак кэлшышэ еэе
йэҥым налын.

Л» Нэвэров

ЭЛ АРАЛЫМАШЫМ ВИЙАҤДЭ!

КУЗЭ МЭМНАН ДЭНЭ САР ЛИЙЫН
(Йочан ойлымыжо)
—Прасковий йэҥгай йы- — мый тудым йӱкшӧ гыч
тыржэ дэнэ лупшкэдылэш, палышым. Павлов пычал дэа окнашкэ пуйто волгэнчэ нэ лӱйэн колтышат, имньэ
во>лгалтарыш. Тунам мый кок йолын шогалын, мланадакат чотырак л ӱ д ы м . дэ ӱмбакэ йӧрльӧ, еалтаАвый ушдымыла изи шон- кат тудын воктэк камбозо.
дыкышто чойн кӧршӧк-ша- А мый тудын ӱмбач изурэм
мычым пога, кэчкыжэш, ой- гыч куржын
колтышым
гыра, а мый колышо еэмын Йэҥын агунла йыда куршшогэм. Тудо мыйым шокш тальым-курштальым умбагычэм шупшэш, мыланэм кыжэ куш куржаш, шкэат
еоҥгыралан
кычкырмыла ом шинчэ. Колам, урэмыш>Да з д р а в с т в у ю т с о в е т с к и е п е т ч и к и , г о р д ы е е о к о л ы н ӓ ш еи р о д ки ь З
кычкыра:
„Санька...!*—а тэ адакат лӱйат, ала кӧн
д о б и вш и е ся м и р о в ы х а в и д ц и о и и ы к р е ко р д о в!
мый вэр гычат тарваньном пӧртшӧ
йӱлаш тӱҥальэ.
Х * а с т и е м в 2 й ло те р ее крепите О со а виахин ов сиую авиаистУг
кэрт. Тунам пакча шэҥгал- Сайын ончэм, пуйто мэм*
нэ адакат пэш чот еургалт нан огыл, а шкаланэмат ом
Сӱрвтышта: Осоавиахим 12-шо лоторэйжылан лукмо плакат».
кайыш, еола дэнэ кӱтӱзӧ ӱшанэ: ала мэмнан? Иды- Тидз плакатым художник Я. Бэльский еӱрэтлэн.
Соювфото.
рашкалтылмэ еэмын шок- мэш олым воктэлан шинташ тӱҥальэ. Пӧрвыйжӧ чымат, шортам. Мыланэм
мый ыжым палэ—ала кӧ пӧрт жалкэ огыл, шӱвалаш
лӱмын ыштылэш шонышым, вэлэ, тэк йӱлыжӧ; авай
а варажым тогыдайышым, ушэшэм возо: еэлтзк-шзтидэ пычал дэнэ Лӱйылдыт! мыч тудым кучат да лӱмый
Авый ачыйын ужгажым мынак лӱйат, вара
руалтэн налын чийыш, а ачый дэчат, авый дэчат
кыдышкыжэ
пучымышан поена кодам. Ача комму
кӧршӧкым
кучэн, тудым ниетыш огэш возалт ыльэ
мланэм шуйа, а ш к э ж э гын, ала кызытат ила ыльэ.
шамычын виктарымэ еэмошортшаш гайэ.
Тудо возалтынат, олашкэ Английыштэ
льот-шамыч эскадрильэ чо—Кучо, кучо, куржаш кӱ- кайэн, тудым корнэш каЛондонышто йӱран, йӱш- ҥэштэн коштын.
зак-шамыч пуштыныт.
лэш...
тӧ
кэчым ончыдэ дэмонМый кӧршӧкым нальым,
ИДЫМЫ Ш ТЭ ОЛЫМ ЕОКТЭН
авый койко йӱмач ботин- ш и н ч ы ш ы м - шинчышым, етраций-шамыч моло ийеэ Чэхословакий ыштэ
кым, еукыр виндым, йара шортым - шортым,
изиш дэч пэҥгыдэ лийыныт.
Прага олаеэ Вацлавскцй*
Дэмонстраций - шамыч 6
вэдрам нальэ да коктынат куштылгырак лийэ. Йолэм
площадьыеэ
пӱтынь ола*
урэмыш куржын лэкна. Тудо еавар воктэн шогальэ,
мыланэмат пӱгыргаш шӱда. ч а м ^ л ы н
К У о ж ы н л ! к - 1 т у ж э м к а л ы к П0ГЫН9Н' М и
УД0 тУ? Э“
утла
калы к
ййп гт^ ! тингыштэ пашазэ - шамыч погынэн. Тидэ митинг т ӱ Мыйэ ӱлыкырак пӱгыргэм тыням туштл
Иепзнн- ; Ҥалмэ дэч 1 час ончыч рэекӧршӧкэм кид гыч кайан кой чпкынпяы- ряпя а.пя рэспубликзнский
эркынрак вара- эша йым аралаш выступатлаш-!публик площадьыш 20 тӱвозэш, нымат ок кой. Ик талынрзк почкаш тӱҥальэ.
вэрэ йоҥылыш тошкалын Мый олым йӱмакпурэн во- ланчумыр калыкым ушнаш жэм йэҥан коммунистичэ
екий дэмонстраций лийыт.
колтэнамат, мӧдӧ вуй гоч зым, кӧршӧкыштӧ
пучы- ӱжыныт.
Дэмонстрант-шамыч тыгай»
мийэн возым, а чойын кӧр- мыш улмо ушышкэм пулозунгым нумалыныт. „Ф ашэкэм ӧрдышкӧ мийэн во- рыш да тудым парньа дэнэ Францийыштэ
шизмын кулжо лиймэшкэ,гэзынат, тудым пыкшэ муым, удыраш тӱҥальым. Кочкын
Парижыштэ, Вэнский чо- рой лийын колаш еайырак*».
а авыйжэ пычкэмыштэ кыч- тэмым, олым ӱмбалнэ шудраеэ майовкыш 250 тӱ- „Эрык вэрч да рэепубликыра:
жышо еэмын туртын возым жэм йэҥ погынэн. Олаш- кын нэзависимостьшо вэрч*».
—Вашкэрак!... Вашкэрак!.,. да, шонэм:
тыжат кугу дэмонетраций „Фашизм ваштарэш кучэМэ тудын дэнэ куржына,
«Молан мый пучымышым лийын. Колоннылаштэ ие- далшэ калык фронт вэрч.**
мэмнан ваштарэшат кур- кочкым?*
пан пашазэ шамычын прэджын толыт. Кӧ имньым
Йырым-йыр шып лийэ, етавитэльышт лийыныт. Дэ- Испанийыштэ
куш кыж кудалэш, кӧ ора нымат ок шокто. пуйто чы- монстрант-шамычын лозунва дэнэ. И к вэрыштэ шоҥ- ланат тидэ вэр гыч кайэн гышт фашизм ваштарэш
Барсэлонысо митингышго к^ва Липатова кидэ- улыт, альэ пылшэм пэтыр- калык фронтым пэҥгыдэм- тэ французский
пэшэззшыжэ йумоҥам кучэн курж- нэн. Кийэм, а шкэ эрэ шошамычын
дэлэгатышт
выдаш ӱжын.
шыжла мэмнан дэкэ мийэн нэм, тӱрлӧ еӱрэт вуйышетупатлэныт. Нуно Франпэрныш, а шоҥго Сидыр тэм эрта: колышо ачам США-штэ
цийыеэ пашазэ-шамыч дэф
урэм лукыео пӧрньаӱмбал- шарналтышым, кузэ тудо
испанский калыклан шокшо
нэ шинчышыжла кычкыра. коммунист
лийын, кузэ
Ньйу-Иоркышто
тэний
БатьушкнК. Батьушки!..
авай кок коммунистым нӧ- пэрвоймайекий дэмонстра- иза-шольо еаламым кондэИмньэ-шамыч шинчалыт, рӧп ӱмбалан шылтэн, мы- ций ЗО апрэльыштэ лийын. ныт. И к француз йолташ,.
пычал пудэштылэш, пуйто йат коммунист
улмэмла Тушто 300 тӱжэм йэҥ ли- коммунист Лангйумьйэ оймэмнан йэл ӱмбалнэ чар- чучо, мыйын ӱмбак корак- йын.
лэн: „Францийыштэ Испанныдэ волгэнчэ модэш.
шамыч кэрылтыт гын, куДэмонстрант-шамыч
лу ский рэспублик нэргэн ка—
—Авый, — манам, — куш тырашат огыт тӱҥал, еа- тӱж эм знам ьэдэн плакат-,
йӧоатэн
Ӱшанэ»
мланна куржаш?
дыгак лӱйат. Шола йолэм шамычым нумзлыныт. Нуно.
Р
* Ӱ
А тудо шэҥгак ончалдэ ТурТЫ КТЫ Ш Ы М , ПЭЛ ПЫЛЫ- фэШИЗМ ДЭ сэр ВЭШТЗрЭШ | ойлыдымо в э р нигуш тзг
куржэш, мыйын йӱкэмат шэм дэнэ колыштын шка- ' кучэдэлаш ӱжыныт.
|>укэ“ .
огэш кол. Мэ умбал изу- ланэм ойлэм:
Дэмонстрант-шамыч ӱм*
рэмыш куржын лэкна, а
—А кушто ындэ авий? ту- балнэ „Интэрнэйшэнэл Уор*
*
вэе иэурэм гыч кумытын дын дэнэ мо лийэш?
кэре Ордэр“
пашазэ-шавигак мэмнан ӱмбак кудал (Мучаш вэсЛз-штолийэш). мыч организацийын члэнжэКитзйын
кажнэ
к у гу
толыт. Ы н ы ш т ужмаолаштыжэ 1 май кэчыж
нын„ мый чашма воктэлан
ку гу дэмонстраций-шамы1*
чӱчнэн пшнчым авай мылийэдэныт. Чыла вэрэат итс
ӓын чӱчнэн шичмэм шинмоло тунэмшэ-ша гай лозунгым ужаш лийэш
Сэргэйэв Микалэ шуко кэрт,
чэн огылат, умбакэ куржын. Мыйат тудын почэш йоча-шамычын шэрыштым мычланзт мэшзйа. Садла- улмаш: „Йзпонский ззхвзткуржнэм ыльэ, а тидэ жа* тэмэн. Эрдэнэ школыш то- нак 5-шэ „А “ клаееыштэ чик-шзмыч взштарэш чылт
Сэргэйэпыштэ изурэмыштэ лӱйл- лэшат, эрэ толашэн кош- тунэмшэ-шамыч
еэҥымэшкэ кучэдзлынаГ
даш тӱҥальыч да эрэ вок- тэш. Пэрэмэн годым шкэ вым огыт йӧратэ.
Дэмонстраций - шамыч
Адак 7-шэ класеыштат
тэч эрта. Вуйыштэм шиж- дэчшэ изн йоча-шамычым
дэ ӱпэм шогальэ. Пучы- кыра, урок годым йоча-ша- диециплиным пудыртышо- йужный Амэрикын шуко»
Швэйцаримышан кӧршэкэм кучэн шо- мычын ӧрдыжыштым шур- шамыч улыт. Кудрьавцэв олалаштыжэ,
гыщэмла шоиэм: пуштыт кала, ручка дэнэ вуйыш- Ареэнийат эрэ шургэн вэлэ йыштэ, Бэльгийыштэ, ШвэУрокышто ту- цийыштэ,
альэ укэ? Ончэм, мэмнан тым пэркала, моло еэмы-! коштэш.
Норвэгийыштэ
коммунист, Павлов Йыван нат ӱчым ыштылэш. Тыгэ ныктышым ок колышт.
да моло эллаштэт лийыШӱшпык.
вигак имньэ ӱмбалнэ шин- шкэжзт туныктышын ой
ныт.
М орко р-н, Кожлайэр школ.
чышэ еалтак дэкэ куржэш, лымыжым колыштын ок

ФАШИЗМ ВАШТДРЭШ!
САРЫМ Ш Ы Ж ТЫ Ш ВАШТАРЭШ!
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Пэрвой Май граница вэе вэлнэ
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Тидэ йӱдым мый кӱвар
ӱмбалан тэҥгыл воктэк возым, ала молан малэн ом
кэрт. Кийшым - кийшым,
адак тушто йолэм лӱгышташ тӱҥальэ, изиш йӱмэмат шуэш. Вуйэм нӧлтальым, а мэмнан пӧртыштӧ,
нӧрӧпысӧ гайэ,—нимомат
ужаш ок лий. Койкышто
авыйын шӱлымыжӧда пырдыж шэҥгалнэ ушкал йыгымэ гына шокта, пуйто
пусакыштэ кольа йолжо дэнэ удыра. Мый лӱдым, ада*
кат нэралтан колтынэм, вуйэмгэ пӱтыралтнэм ыльэ, а
тидэ жапыштэ чэркыштэ
чаҥым пэрышт, ала кӧ о к
на йӱмалнэ
кычкыральэ.
Авый кровать гыч тӧрштэн
кыньэльэ, а мый ны илышэ, ны колышо кийэм, йылмэмат огэш савырныл. Тул
дэч поена ончэм, нимомат
ом уж. Авый пӧрт мучко
куршталыштэш, л а м п ы м
чӱкташ спичкам кычалэш, а
епнчкажэ пуйто лӱмынак
ала куш йомын.
— Санька,
Санька!—манын авый мыланэм кычкыра—вашкэрак пожалт, эргым мэмнан дэнэ ала мо
лийын...
Мый тудын куршталмыжым колам, но кыньэлаш
лӱдам, йолэмат чытыраш
тӱҥальэ, логарэм пуйто
кандра дэнэ шупшын шындэныт. Мый малымаш укэ
маннэм, а йӱкэмжэ пуйто
шкэмын гайат огыл. Икканаштэ уло пӧрт еургалтэ,
окна чытыралтэ, пуйто тудым ала кӧ пэрыш. Чара
йолын тӧрштэн кыньэльымат, кычкыраш тӱҥальым:
—Авый! АвыйГ
Мый тудын кидшым кучынэм, нонигузэат кучэном
ҥэрт,. тудат мыйын кидэм
кучынэжэ, нигузэат кучэн
ок кэрт, пӧртыштӧ пэш
пычкэмыш, да мэ ышкэжат пэш чот лӱдмына дэнэ
нимомат ужын огына ул.
Вуйэм дэнэ йанакыш мийэн
кэрылтым, авый йолжо дэнэ вэдрам йӧрыктыш, вӱд
кӱвар мучко вэльэ. Урэмыштэ пий-шамыч урмыжыт,
пырдыж шэҥгэлнэ
мэмнан ушкал ломыжэш.
Кузэ авый спичкам муын
лампым чӱктыш, мый йӧршын ом шарнэ, шкэжэ ула
могыржыгэ чытыра, мыйат
тудын воктэнжэ чытырэм.
Мыланэм иктаж мом ышташ кӱлэш, а мо-м ышташыжым шкэжат ом палэ.
Авый мыйын вуй ӱмбалнэм
кычкыра:
—Саньушка, йӧратымэм,
еар тӱҥалэш. Куш мэ тый
дэнэт куржына!
Мэмнан пакча шэҥгалнэ
пудэшт кайышат, м ы й э
шиждэ изиш лап шинчым.
Ончэм—пӧртончыч
вигак
мэмнан дэк, омсашкэ Прас*
кови йэҥгай тувырмэлын
«уржын толэш, кидэшыжэ
йытырым кучэн. Тудлан
авый ала мом ойлынэжэ
ыльэ, а тудо йытыржэ дэнэ еолалтэн колтыш.
— Тулым йӧрыктӧ! казакшамыч пӧрт йэдакоштыт...
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