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Адрес: Йошкар-Ола, Совет пӧрт, „Ямде лнй* редакций.

Больш евистский партийы н Х У Ш -ш е

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
УВЕРТАРЫМАШ

с*ездшылан мемнан подаркына

1 мартыште ВКП(б) Маробкомын очередной Пленумжо лийын Архипов йолташым ВКП(б) ЦК-ын распоряжеъийышкыже отозеатлымылан лийын Пленум
тудым ВКП (б) Обкомын
первой секретарьже обязан
ность гыч освободитлен.
Пленум ВКП(б) Обкомын
первой
секретарьжылан
В. М. Кушнарев йолташым
утвердитлен.

Вениамин
Михайлович
КУШ НАРЕВ
Вениамин
Михайлович
Кушнарев йолташ 1902 ийыште Кубанеш шочын. 15
Эрнст Тельман.
годымактудосамо'
СОРЕВНОВАТЛЕН ТУНЕМЫНА вяшыже
стоятельно
илаш
тӱҥалеш.
10 ыартыште ВКП(б)-ын
Мый Смирнов Ваня йол1919 ийыште комсомолыш,
ташем дене шукертсек со- ХУИЬше с'ездше почыл- а 1923 ийыште партийыш
ревноватлен тунемына. Ты- теш. Ме тунемше-шамыч пура.
Теҥгече германский ком шамычым арестоватленыт,
ге тунеммаш сай отметка с‘езд марте начар отмет1924 ий гыч 1926 ий мар мунистический
партийын нувын кокла гыч иктыкым
пытареи,
хорошо
да
аалаш кугун полша. Кызыт
те Пашазе-Кресавьык Йош- вождьшым—Эрнст Тельман жым Тельман дене айдеме
мыйын ик предмет дене велэ отлично отметка дене ваш* кар Армийыште лиепьармий йолташым ф а ш и с т с к и й семын ласкан кутырымыхорошо, молыжо чыла от лияш обязательствым натюрьмаш петырмылан 6 лан Гестапон (германский
лично отметка-шамыч улыт. лын улыва ыле. Кызыт сай
ий теме.
Троцкистский тайный полнцийын) бандитСмирнов Ваня йолташемы- тунемше - шамыч начарын
шпион-шамыч
тудым фа ше-шамыч лӱен пуштыныт.
нат начар отметкыже ик- тунемше - шамычлан полшистский
полицийын
кишат. Тунеыше шамыч ваштат уке.
Тельмавым строгий изод ы ш к ы ж е предательски
ВКП(б)-ын XVIII с'езд ваш соревноватлен тунеляцийыште
кучат, тудын
пуэныт.
шым отлично т у н е м ы н мыт.
деке ик еҥымат огыт пурвашлиям. Тиде мыйын чапЭрнст Тельманым фаши то. Фашист-шамыч Тельман»
Шишков Эчу.
ле подаркем лиеш.
стский суд тӱрлӧ семын лан газетым, журналым,
ВесьшургӦ НСШ,
Краснов Алеша.
шояклен судитлаш
тыр* киигаи налашат огыт разМорко район.
Врач-шамычын,
Кужмарий НСШ, 3-шо класс.
шен. Тельман йолташым решнтле.
тудо рейхстагым йӱлалтен, утларакшым ивостраиныййолн
восстанийлан с н г н а л ы м шамычыи, Тельман
40 ПВХО значкист
Кок оборонный
ташлан
нунын
медицннскиИ
пуэн
манын
шояклен,
су*
диеш
значок
дитлаш тыршевыт. Но чы полыш пуаш йодмыштым
Ме, ПВХО кружокын чыла шояклен суднтлымашым кораҥденыт.
Тенийсе тунемме ийышла 40 членже-шамыч Боль те мый чыла оборонный
Димитров
йолташ лейп
Берлинский пролетариат
шевистский партийын XVIII значок - шамычым налаш
цигский процессыште шкенс4ездше вашеш моло-ша мутым пуэнам ыле.
жын смелый выступлений- тӱрлӧ семынат шке нромыч семынак поларкым ямже дене шалатен.
Кызыт кок звачоклан—
тестшым выражатлен. Да
дылена—тиде с'езд
по БГТО ден ПВХО-лан норФашист-шамыч тиде суд же фашистский терроран
чылтмо кечылав
мемнан мым сдатлен, значокым надене Тельманым лунчыр- условнйыштат берлинский
кажныжынат, ПВХО
зна- льым. Нине значок-шамыч
чокна лиеш.
таш о к л и й
м а н ы н , пашазе-шамыч тудым эрӹ*
иалмаш партийын с'ездшыМ. Арсланов.
лан мыйын подарке лиеш. гыч демсбнлизоватлалтме тӱрлӧ вес шояк причиным кыш лукшаш верч кучедеч вара озанлык да поли
Аркаша Прокофьев.
далмыштым огыт
чарке.
Татреспублнка.
тический пашан турлӧ уч- муэденыт.
Токтамыж
Н
С
Ш
,
Шернур
район.
Муслюмовский район,
Садлан
фашист-ш а м ы ч
асткылаштыже ышта.
Марий-Пӧлер НСШ.
Германский
компартий
1934 ийыште Сталин лӱ- Тельман йолташым умерт- Тельманым Берлин гыч ку
меш промышленный акаде- витлаш тыршыше фашист- гу охрана дене Ганновемийыш тунемаш колтал- шамычын планышт вашта- рыш кусареныт. Тушто ху
НУНЫН ПОДАРНЫШТтеш да академийым 1937 реш путынь тӱиясе обще- до ожнысо семынак шкет
нйыште тунем пытара. Тиде ствевный мвевийым мобиОТЛИЧНО ТУНЕММАШ
шинча.
ийыштак Кушнарев йолта- лизоватлен.
Фашист-шаСалтак*ял НСШ-те тушым Орджоникидзевский мычлан Тельман
йолташ
Эрнст Тельманын илынемше- п и о н е р - ш а м ы ч
крайисполком
председа- ваштареш судебный про* шыжлан эре опасность угроВКП(б) ын ХУШ-ше с'езд
тельлан сайлыме. 1938 ий цессым
ышташ логалын
шым отлично отметка де
сентябрь гыч кызытсе жап огыл. Нуно сайын умлат, жатла. Но фашист - шамыч
не вашлийыт. Тугак с‘езд
„суд
дене*
марте Кушнарев йолташ вет
Тельман
ваштареш Тельманым
почмо кечылан дисциплиВКП(б) ЦК-ын аппаратышт- процесс-пӱгынь
тыршымыштлаи
тӱнясе пушташ
ным саемдаш мутым налыыже пашам ыштен.
кок
гана
отпорым
налкмассым
фашизм
ваштареш
ныт.
эше чот
мобилизоватла. ныт. Тельман йолташым да
Чыла пнонер-шамыч вий
Садлан фашист-шамыч про фашистский
тюрьмаште
шутымышт семын колхоз*
ТАСС-ын
цесс деч отказатленыт. Нулан полшат. Теве пионер
улшо
шуко
моло
борещувӓртарымыже
но Эрнст Тельманым су
вий дене 52 центнер ломышамычым эрыкыш лукСоветский правительство дебный приговор деч пос
жым, 60 центнер кайык
шаш в е р ч кучедалман
на
шинчыктат.
испанский беженец-шамычтерысым погеныт. Тиде па
лан
полышым
пуашлан
5
шаште Симакова
Лида,
Фашист - шамыч
Эрнст международный п а ш а з е
миллион франкым ассигно- Тельман деч тюрьмаштат классын да пӱтыиь про
Кропотова Елена, Варсеватлен да тиде суммым лӱдыт. Нуно
гов Коля эн активистлав
даже шке грессивный человечеетвыя
Парнжыште улшо испанс тюремный чиновникыштла- фашизм ваштареш кучешотлалтыт.
кий посол господин ПаскуБакулина.
Роҥго средний
нат огыт ӱшане; ик гана далмышт дене ойрая лийП«я
“
^Гятий!ан
распоряжевийышкыже
ВЛКСМ Кужея-ер
райкомыв немше Долгирев
тюрьмасе 20 служащий- дымын кылдалт шога.
* переводитлен.
пионерский отдел вуй л аты н е.
деч вара ече лене коштеш

и

ХУШ-ше с'ездшылан Васянин Юра (Йошкар-Ола
Фото М. Чуршуковын.
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ЭРНСТ ТЕЛЬМАН

2

ЯМДЕ ЛИЙ

4 ызрт 1939 ий. № 11 (575)

Надежда Константиновна Крупская
Юлеш

Надежда
Константиновна
дене
прощатлымаш

от

ек

и

тыжын жапшым, ача-ава
й о ч а ш т ы н , утларакшым
ӱдырыштын жапыштьш араленыт?
Кызыт вара тиде шотышЗданий-шамычын фаеадто тошто пережитке ша
лаштышт
траурный лента
гал мо?
тӱран йошкар флаг-шамыч
Разве домохозяйка-шамы- кечат. 1 март йӱд мучкак
чын жапышгым маришт, етолицын чыЛа
луклаже
йочашт-шамыч аралат? Ра гыч еҥ группа шамыч олан
зве маришт, йочашт мӧҥ-Ыентрышкыже— Союз-шагышкӧ обедым ышташ ж а-1мыч Пӧрт деке толыныт.
пыштыже коштыт? То йол*! Колонный залын пеш шыҥ
ташышт дене кутырен эр- улмашгыже Надежда Контареныт, то адак иктаж мо, | етантиновна Крупская де
вате, ава кочкышым отре- не пытартыш гана прощатделенный шагатланшукты-^лыме минуыш го шемернеже, вара кочкышым уэш шамыч кугу йомдарымаятыргана ырыкта, тунемаш шым адакат утларак перекаен ок керт. Да культар- живатленыт.
меец мӧҥгышкак заниматВолгыжмашеш, теҥгечсе
лаш толеш, а тушто маурем-шамыч у
риже толын шогалеш, эрге- еемывак,
еҥ-шамыч
^ене
темыныт.
комсомолец, ӱдыр-студент*
Союз-шамыч
Пӧрт
деке
ка толыт—аваштын яралий
мешке огыт коч. Ава куль- еҥ-шамыч лента мучашдытармеец ончылно вожылеш, мын кужун шуйнен.
тунемме деч шонымаш коКолотка воктен упшым
раҥеш. Мый ик бытовой налын Московский предп р и м е р ы м налынам. А приятийласе пашазе шамыч,
бытыште тыгай пример мы- Йошкар Армийын боецше
няр шуко!
ден командирже-ш а м ы ч ,
Разве ӱдыр йочан жа- советский интеллигенций
эртеныт.
пыштым ар-дат?
Кече мучко почетный каДомработница - шамычын
жаиыштым аралатмоРТыш- раулышто Шкирятов, Мехлис, Петровский, Бадаев,
те паша эше вачаррак.
Феликс К о н йолташ-шамыч,
Вашке 8 мартым—Меж- Советский Союзын Геройдународныйӱдрамашкечым ж о - ш а м ы ч Чернопятко,
пайремлена. Пионер-шакыч Щевелев,
Мазурук, Вотиде кечым пайремлаш т ӱ - 1Д0ПЬЯН0В да молат шогеҥалыт, тиде кечын значе- ныт.
ниЁже нерген кумыл нӧлтын I
ойлаштӱҥалыъНотидеяра
Шоҥго, еамырык, ӱдрамут-шамыч гына ынышт лий маш, йоча-шамыч, еоветманын, кажне пионерлан екий калыкын чыла покошкеныштын неграмотный ленийжын предсгавительаваштым, акаштым, дом- же-шамыч Надежда Конработница - шамычыштым, етантиновна Крупскаян копионерский забота дене лоткаже ончылан пытартыш гана прощатлен вуйавалташ кӱлеш.
ыштым еклонятленыт.
Нунын жапыштым араТеве колоткам нӧлталыт.
лаш кӱлеш Шке пашамат
неграмотный ден малогра Траурный мелодийым .Инмотный - шамычлан пол- тернационалын* куатле йӱкшашлан жапым аралаш
лийшашын организоватлаш шӧ вашталта.
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ШЕРГЕ ИОЧА-ШАМЫЧ!
Надежда
Те, конешне, трудовой
Константиновна
дисциплина нерген партий
Кру пека яч.
ден правительствын пунча*
е та тьяж е
лыштым лудын улыда, тиде
тема дене кутырымашым
чыла вереат колыда* Тру но ял озанлыкышге, мӧҥпроизводствышто,
довой дисциплина нерген гыеӧ
вопрос, кузе шкендын да бытыште—жап ожнысо еееҥын жапым аралыме нер- мынак организоватлыме лиген вопрӧс дене пеҥгыдын йын огыл.
Кызытат тиде ожнысо
кылдалт шога. Тидевопрос
полукрепостнический
уклапеш важный, первой гана
дын
пережиткыже
эше
шуончалме годымсо деч важныйрак. Советский влаетьын ко уло, утларакшым бысуществоватлыме жапыште тыште. Шкендын да еҥын
ме ш у к ы л а н тунемынна, жапым арален моштыды
мемнан ынде пашан шуко маш--тиде настоящий бе
геройышт—пашаште заме скультурье, настоящий куль
чательный результатым он
чыктышо етахановец-шамыч
шукын улыт. Тидым нуно
шке-ныштын да еҥын жаным
арален моштымылан лийын
шуктен кертыт.
Тевдан кокла гычкажныже, йоча-шамыч, мый ом
ӧр, стахановец лийнеже,
шкендын да еҥын жапым
кӱлеш еемын аралаш тунемаш кӱлеш. Тиде пашалан
тачак пижаш кӱлеш, пашам
вес жаплан кодыман огыл.
Кажне пионерлан тетра- турный безграмотность, да
дьым ыштыман, тушко кече тудым лудын да возен мошеда кажне чаеын да мивутыв тыдымым пытарыме еемытудланмом ышташ кӱлмым! нак вашкерак пытараш кӱтунемаш, паша ышташ, об-1 леш.

з

Мологунамсылак,
тиде
кечылаште Надежда Кон
стантиновнам эрдеаат, кастенат сложный да кро ютливый пашаште ужаш лиеш
ыле.
Пытартыш гана Наркомэтросышто Н. К. Крупская
22 февральыште лийын. Тиде тыгылай паша кече ыле,
мологунамсылак паша шуко лийын. Эрдене тудо политико - просветительный
паша нерген Наркоматысе
ик еотрудвикын рукописьшым, библиотека - шамыч
нерген Совнаркомыш колтышаш докладной запискын
тезиешым ончен. Тиде эрдеве тудо Международный
ӱдрамаш кече нерген Сериуховский „Коммунист* га*
зетлан статьям возен. Кечывалым Наркомпросышто
обычный прием тӱҥалын.
Мологунамсылак,
тиде
кечылаште шуко письма
толын. И к письма Воло
годский областьысе Грязовецкий школышто тунемше
еӧкыр йоча-шамыч деч ыле.
Йоча^шамыч Надежда Кон
стантиновна деч могай муро-шамычым утларак йӧратымыж нерген возаш йодыиыт. Тиде мурым нуно
тудын 70-шо идалыкше кечыште мурашлан хоровой
кру жокы П1Т0
тунемнешт.
Нунылан Надежда Констан
тиновна возен колтен. Тиде—тудын пытартыш пиеьмаже:
, Сокыр - шамычын Грязовецкий
школышто ту*
■емшешамычлан.
Мыйын шергаканем-шамыч, те мый дечем утларакше могай муро-шамычым йӧратымем н е р г е н
возаш йодыда, нуным тунемнеда.
МыЙын эн йӧратыме муро .Интернационал*. Тугак
мый „Красная Армия* („Бе
лая армия, черный барон
снова готовят нам царский
трон* да моло) мурым пеш
«ӧратенам,
гражданский
* война годым тудым Кремльыште красноармеец ша
мыч муреныт, да ме Ильич
дене тудым колышташ йӧ*
ратен улына.
Тыланда* шокшо еалам,
шергакан йоча шамыч.
Н. Крупская*.
Эрлашынже Н а д е ж д а
Ковстантиновва 25 пись
мам ончен, варажым Совнаркомышто лийын, кумышо пятилетний план дене
кылдал'ше вопрос-шамычым обсуждатлымаште учаетвоватлен. Вараже тудо
ола деч ӧрдыжыш канаш
каен. Надежда Константи
новна дек уналыкеш тошто другшо-шамыч миеныт.
Тушто шоҥго большевикын
70 ийжым пайремлаш решитлыме
ыле. Надежда
Константиновна пеш жи
вой, жизнерадостный ыле,
‘ да тыгай трагический му-'
чаш лийшашлыклат чучын
егыл.

шкендын да еҥын жапым аралаш

И

Пытартыш
кечылаже

Колоткам
Союз-шамыч
Пӧртын
Колонный
залже
Тиде фронтышто ыштыгыч
луктыт,
да
траурный
ме шке пашада нерген 8
мартыште калаеен кертыда процессий кремацийыш кая.
гын, пеш еай ыле.
2
март ваштареш йӱСалам тыланда, йоча-ша дым Н. К. Крупскаян капше
мыч!
кремацийыш пуалтын да
Н. КРУПСКАЯ.
2 мартыште тоялтын.
кӱлеш.

В. И. Ленин, Н. К. Крупская уныкашт дене пырля.

щественный пашалан, канаш, малаш кунар жапкай*
шашым возыман. Ик жап
гыч тудо шке жапшым кузе чӱчкыдын арамеш кучылтмыжым,
жа ым вес
еемын пайлаш к ӱ л м ы м
ужеш. Мый тидын нерген
эша иктаж-кузе рашырак
возем. А кызытеш ожнысо
жап г о д ы м ,
советский
власть марте жапым кузе
пайлымашеш шогалам. Помицик-шамычын влаетьышт
годым помещчк-шамыч шке
жапыштым арален огытыл:
нуно пашамыштен огытыл,
да нунын жа ш ш г пеш шуко лийын,—эн утларакше
нуно эр гыч кае марте па
шам ыштыше шке крепоетнойышт-шамычын жамыштым арален огытыл. Капитализуыш кусаымогодым—
фабриклаште
определен
ный паша жапым пуртеныт,

Лудын да возен моштыдымаш жапым пеш кугын
арамеш локтылмашке наҥгая: вывескым лудын моштыдымаш, трамвайын номержым пален моштыдымаш, об'явленийым лудын
моштыдымаш, адрееым, эн
простой письмам
возен
моштыдымаш эреак нимо
дене таҥастарен мощтыдымын вийым да ж шым йомдарымашыш наҥгая. Негра
мотный лияш кузе пайдадыме улмым, кӧн ва шштыже вуй уло гын, тугай
айдеме шамыч чыланат па
лат. Мо он эше неграмотный-шамыч улыг?
Эн ончыч тидлан: негра
мотный шамычын жапыштым ожао эн шагал араленыт
да аралат. Неграмотныйшамыч шукынкым ӱдрамашшамыч улыт.
Разве ожао мариже ва-

Надежда Константиновна Крупская йоча-шамыч коклаштв.
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ВКП(б) Маробкомын
ФАШИСТСКИЙ
18-ше конференцийже
ГЕРМАНИЙЫШТЕ шке
пашажым пытарен
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кӱштымӧ. Учебникым изда2
мартыште 18-ше мар
ватлымашым чарыме дене
ийский областной партий
пырля германский фашистный конференций шке па
Карл, Гретхен--изаж ден | шамыч школым петырат. шажым пытарен.
ийыште гына 1.700
шӱжарже. Нуно коктынат 'И к
Тиде кечын эр заседаСаксонийысе полдыш ыш- школым да 6.850 классым нийыште конференций Жда
тыме фабрнкыште пашам петырыме.
нов йолташын доклад теФашистскийГ ерманийышыштат. Карл латкум няш,
зисшым обсуждатлыме поа Гретхен куд няш велэ. те йоча лагерь-шамычым чеш решенийым принимат*
кумдан шарлен. лыш.
Фашистский Германийыш- почмаш
Тиде
лагерь
фашнст-шамы
те тыгай „пашазе-шамыч®
Кас заседанийыште кон
ынде лу^тӱжем дене шот- чын молодежлан ыштыме ференций пленум член солагерь - шамыч ставыш тайный голосований
лалтыт. Йосӧ, кочо илыш, трудовой
шужымаш—йоча - шамычым деч нимат ойырлен огыт дене довыборым ыштыш.
фабрик ден
заводлашке шого. Тушто шӱдӧ тужем Чылаже 5 еҥым сайлыме.
хаяш заставитла. Качита- дене изи йоча ден ӱдырГЬртийын ХУШ-ше сезлист-шамычлан йоча-шамы- ш а м ы ч чот эксплоати- дышкыже решающий йӱк
Тиде—чодрч ден сплав союз Обкомын Куяр станцийысе каныме пӧртшӧ. Тыште ий еда шӱдӧ дене нашазе, служащий да
чым пашаш налаш пеш йӧ- роватлалтыт.
дене д^легатлан конферен колхозиик-ламыч
канат. А тений теле каникул годым йоча-шамыч
Йо^а-шамычым
кеҥеж ций ВКП(б)
яан, вет нунылан пашадаМарийский канышт.
Фото М. Чуршуковын.
лагерьлашке
виеш
поктен
рым утларак шагал тӱлаш
обкомын первой секретарьнаҥгаят.
Лагерьыште
илылиеш.
же Кушн 1рев ден Совнар
Й0ЛТАШЫ111ГЛАН ОГЫТ П О Л Ш О ~
й о ч а - ш а м ы ч ы н ком председатель Абрамов
Саксонийысе
ик
кон мылан
ешышгидеч
кугу
акым
наКуклив Ваня ден Пету Ала тендан школыштат ты
сервный фабрикыште 10
йолташ-шамычым
сайлен.
ла- Совещательный йӱк дене хов Ваня 7-ше классыште гай пионер ден школьник■яяш гыч 13 ияш марте изи лыт. Йоча-шамычым
колтымаш—ача- делегатлан ВКП(б) Сернур тунемыт. Нунын отмет- шамыч улыт?
■йготан
„пашазе* ӱлыр* герьлаш
шамыч шукын улыт. Нуно авалан пеш кугу ойго жат. райкомын
Михеев Кирилл.
секретарьжым кыштат езй. Но ик койышышт огеш келш е-тунемИван-Сола НСШ,
суткаште латиндешат пелэ Тунам йоча-шамыч да ну- Галкин йолташым сайлен.
нын ача авашт шортыт.
Кужеҥер район.
час пашам ыштат.
Тидын дене XVIII Марий маште йолташыштлан огыт
Нине лагерьлаште йоча- ский областной парткон полшо.
Умаште Арвсберг-Рур раКуклин дек полыш йоЖонышто 9—10 ияш йоча- шамычлан пеш йӧсын ила- ференций шке пашажым
даш миет гын:
шамыч пазарыште палатка- шышт логалеш. Тушто— пытарен.
-— Тыйынат вует уло вет,
шамычым ыштеныт улмаш. мучашдыме муштровка ден
тунем,—велэ манеш, а шке-.
Нуно
кеҥежым
эрдене пелэ шужен илымаш. Йоча*
Шахматный турнир же ӧрды пкӧ кораҥ кая.
6—7 час гыч туҥалын кече шамыч лагерь гыч пытыше,
И к гана Петухов воктеи
эртаралте
шичмешке пашам ыштеныт. тӱсдымӧ да шукыжо черле
Шукерте огыл
Герма- лийын пӧртылыт.
Роҥго средний школышто шинчыше Березин Аркаша
Фашист шамыч йоча-ша- шахматный турнир эртфал- ш к о л ы ш
чернилам
яийсе фашистский правитудо
тель-шамыч
„молодежым мыч гычак хулнганым да те. Турнирыште чыляже 13 кондаш монденат,
аралыме
н е р г е н ' „осал пий* гайым воспи- тунемше-шамыч участвоват- чернилажым ик ганат ыш
мыскылтышан законымопуб татлаш толашат гынат, ну- леныт. Первой верым Де тушкалтыкте.
ликоватленыт. Тиде закон но тидыч ы ш т е н огыт маков Саша налын. Тудо 12 | Пионер ден школьникяочеш подросток-шамычлан шукто.
очко гыч 10,5 очком налын. шамыч, те кузе шонеха,
лу часан паша ке^е ыштал- I Кодшо ийын август тыл- Кокымшо верыш Пекешин Куклин ден
Петуховын
Шор-Унчо н еШ -те (Морко ра
Гзышге Германский вокзал Аркадий, кумышо верыш йолташыштлан полшыды
теш.
йон) тунемше-шамыч каныме гоФашистский Германийын 1гыч мобилизоватлыме па- Суворов Толя лектыныт.
мышт
еоревнованийыште дым биллиард дене модыт.
фабрик ден заводлашгыже I шазе шамычым да армийыш
ончык лекташ полша мо?
Фото Я. Ф. Бекешевын.
Загайнов Вася.
язи ийготан йоча-шамычым призыватлыме з а п а с н о й
зверьла эксплоатироватлат, салтак-шамычым чехосло
Вий шутыдымо нелэ пашам вацкий граница деке граыштыктат. Кочкыш пеш ницым пеҥгыдемдаш колынешт кай
яачар. Шӧр, коя, шыл уке. тымо. Нуно
Начар кочкышлан лийы- улмаш гынат, виешак коляак Аахэныште илыше йо теныт. Иоездым колтымо
яа-шамыч гыч 60 процент- годым гитлеровский мобише желудочный да коваш- лизацийлан протест лийже
е о а
э к с гь с ш х ш ш ж
манын мобилизованный-шате чер дене черле улыт.
Фашистский школа йоча- мычын йочашт рельс умшамычым
хулигавитлаш, бак возыныт. Тыге нуно
дикарьланаш воспитыватла. поезд кайшашым чареныт.' Юннат-шаиыч кружок
Меат участник лийына
Ш уко школлашге тунемГерманский фашист-шапочылто
Теве 1-ше звена йош1939 иЙ 1 августышто
мыч йоча-шамычлан лӱмын ше-шамыч школыш тунекар ушменым кушташ тӱМемнан
школышто
тумаш
тодмекышг
ваш-ваш
Всесоюзный
ял
озанлык
^юный народ* йоча органикокымшо звена
мушкындым немше-шамыч натуралист выставка почылтеш. Тиде ҥалеш,
зацнйым почыныт.
Тиде чумыртыман
опыгныйучасткеш
шӱльым
пашам
пеш
йӧратат.
Но
выставкылан
Советский
организацийыш йоча-шамы- кӱш нӧлтен саламлат.
ӱда,
кумышо
звена-кокружок
вашке
п
о
ч
ы
л
т
ы
н
Союзысо
чыла
калык,
пио
Кодшо ийынак Германи*
чым виеш пуртат. Тыште
нер ден школьник-шамы выштам кушта.
яуным
дрессироватлат, йыште антифашисткам, 3 огыл.
Пионер деа школьник20 февральыште юннат- чат ямдылалтыт.
муштроватлат,
адакшым ияш азан аважым, Луиза
щамыч,
те кузе выставкышамыч
кружок
почылто.
кредалаш,
хулиганитлаш Германым казнитлаш приМеат выставкын учает- лан ямдыл^лтыда—возыза.
Йоча-шамыч
кружок
члеговоритлыме
улмаш.
Тутуныктат. 14 ияш йоча-шаникше
лийнена. Садлан
Очеев Александр.
мычым „юный народ* ор дым иушташ лукмо приго ныш куанен возалтыч. Ын- ямдылалтмаш пашам кызыОлор НСШ,
де
ме
Всесоюзный
ял
озанганизаций гыч „гитлеров вор Германий мучко шартак тӱҥалыа улына.
М-Турек район.
ский молодежь* организа- лен. Гитлер да тудын под- лык выставкылан ямдылаллийыш переводитлат. Туш- ручныйжо-шамыч йоча-ша- таш тӱҥалына.
Софронов Саня.
тат дрессировка, муштров мыч деч янлык приговоВесьшӱргӧ
НСШ,
рым
вашталташ йодман
ка деве толаштарат.
Морко район.
—
„Ончыклык
германтужем дене письма-шамыский юноша осал пий гай, чым налыныт.
Жап шуэш, кунам уло
Витрины м
стройный, писе лийман*,
манын Гитлер ойла. Теве германский калык граби
ыштеныт
кузе фашист-шамыч йоча- тельский войнан фашист
шамычым
воспитыватлы- ский режимже да нужнаРуя-сола неполный сред
лык, шужымаш ваштареш
нешт.
ний
школынб-шо клаее лш
Фашистский Германийыш- восстатла. Тунам калыктыже
тунемше-шамыч (Роҥте учебник-шамычым изда- шамычлан фашистский дик- го район) газетым лудаш
татурым
сӱмыралаш
нунын
«атлаш чарыме. Туныктышо-шамычлан учебник деч йочашт-шамыч полшаш тӱ- пеш йӧратат. Южо газег,
мутлан „ Пионерская праяосна занятийым эртараш ҥалыт.
вда“ пеш шагал толеш.
Вара
тунемше - шамыч
школ директор деч газет
лан витриным ышташ йо
дыныт. Директор йодмышЙош кар-О ласе Д е тски й техн и чески й станцийы се пионер-шатым шуктен.
мыч пеледышан еатын нӧш м ыж ым ӱдаш ячдылат.
Исаков Сережа.
Фото М. Чурш уковын.
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полярник

ӓатА Р ӧ»

Г. Я. Седовым кол ы м ы ж л ан
5 м а р ты ш те 25 ий тем еш

Ш

и

с т о п ч и ж е

гыч Се-

Перон историйже
Пеш ожно калык-шамыч кӱеш
долото дене, шунеш металли
ческий, пу, лу, тоя дене, а пергаментеш кисточка дене возеныт. VII курымын тӱҥалтыштыже комбо пыстыл дене ыштыме перо лектын.
Комбо пыстыл гыч ыштыме
пером пачка дене ужаленыт.
Пыстыл перошто коям пытарашлан, тудым шокшо отмаш 
ке чыкен лукты ны т. Эн еай перолан комбын пурла могыр шулдыржо гыч налме пыстыл шотлалтын. Тудо пыетыл дене возаш йӧнанрак улмаш. Коракын,

Ро
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мыч ныл тӱжем ий ончыч иканаште к о к —кум мяч дене модын моштеныт.
Древний Египетыште мячым
шун гыч, адак матер гычат
ыштеныт. Грек-шамыч йошкар
мяч дене велэ модыныт. Моланже пале, тудо южышто пеш
раш койын.
Н. ЕФИМОВА.
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ф Чайковский лӱмеш Таган
рогский музыкальный школышто
тунемше 12 ияш Жена Погоре
лое икмыняр музыкальный произведений-шамычым возен.
Ш укерте огыл тудо Совет
ский Союз Герой В. П. Чкалов
лӱмеш траурный маршым возен.
ф Германнйыште фашистский
книга-шамычым нигӧат огыт нал.
А фашист влаетьын чарыме
нелегальный книга-шамыч кумдан шарлат. Синклерын, Гомас
ден Генрих Маннын, Фейхтвангерын да молынат киигаштым
кугун йодыт.
ф Махач-кала олаее 8-ше номеран школышто тунемше пионер-шамыч пулеметым тунемме
кружокы м почыныт. Кызыт йоча-шамыч ручной пулеметым ту
не мыт.

з

И

пеш изи г ы и , световой волна
шамыч тушко логалде ту
дын воктен каят да умбакыже адакат тошто еемынак эртат, пуйто вуныи
корнышто нимогай чаракат
лийыя огыл.
Молекулыи
кужытшо
0,0001 микрон нере, вес еемын манаш гыв, световой
Йодеш Кузнецов Миша (Марий-Турек район, волна деч шуко пачашизи.
Н артас ял совет, . Комминтерн* колхоз).
Тыгеже,
атмосферный
Кузнецов Мишан йодмыжлан ме Марпединс та  южын еоетавыштыже улшо
т у т ын доцентше БОНДАРЕВСКИЙ Евгений Н и газ шамычын посна молекулович деч. вашмутым пуаш йодын улыни ыле. лышт еветым йӧршеш огыт
Евгений Нилович ты ге вашмутым пуа.
рассеиватле манаш лиеш,
Кече, газовый пламя да дак ужына. Тидыже теве еаллаи южым газообразный
молат шкеак еветын иеточ* молан лиеш: шем тело-ша* состоянийыште ужаш огеш
никше
улмыштлан кӧра мыч нуным авырен шогышо лий.
Но южын посна молекулкойыт. А моло тело-шамыч, волгыдо фонышто ойыралт
мутлаи, книгам, пӦкеным, шогат. Вес могырымжо, кеч жо шамыч еветым кеч мыӱетембалым да молымат могай предметат световой вяр изин рассеиватлат гыводгалтарыше тело-шамыч волна-шамычын кужытышт нат, волгалтше молекулдеие волгалтмышт годым дене таҥастарымаште ку шамыч еитышын лийыт гын,
леш кугытан улыт гын ве |свет еадак пеш кугулийын
гыва ужаш лиеш*
Тиде тыге лиеш: тело- лэ ӱмбакышт вочшо иол- ' кертеш.
шамыч шке ӱмбакышт воч- гыдым кучен кертыт. А Тыглай явленийым,мутлан,
шо еветым чыла могырыш* световой волна - шамычше каван ошалге-канде ужакат раеееиватлат да еавде- епекторын ужаш лийше шыштыже ужына. Рэлейын
ие ме рассеиватлыше по- ужашыштыже 0,76 минрон теорийже почеш мыланна
верхностьыи
очертаний- гыч 0,41 мокрон (микрон— кава ошалге-канде тӱсавла
миллиметрым т ӱ ж е м л а н коеш, во кӱкшӧ курыкыш
жым ужына.
Шем тело-шамыч ӱмба- пайлымаште ик ужаш) мар кӱзен ончет гын, кандын
кышт вочшо еветым огыт те лийыт. Световой волна- коеш.
Тиде тыгай причина лене
рассеиватде, поглощатлат шамычын кужытышт дене
гына, но вет ме нуным еа- тгиастарымэште
предмет Лиеш. Светын ошо, сложный

Юж молан тӱедымӧ?

Упол. Марлита Лӓ А —200.

УРОКДЕЧВАРА
Шарада
Первый е л о г-в ӱ д состояний
Кокымшым шке кычад,
Вес елоглан—корны ш ончал,
Иктеш—к у гу машина.
ЯНГАБЫШЕВ ФЕДОР.
У Тор‘ ял район,
,
Тошто»Тор‘ ял ер. школа.

1 гыч 19 марте

О

1 гыч 19 марте цифр-шамш*
чым круг-шамычлашке шындыи.
Кажне прямой линийыее к у »
кр у ж о к - шамычее чнелан еуммышт ЗО лийже.

Йодыш
Могай европейский гоеударетво етолицын тУҥалтыш б у к в ы жым вес буква дене вашталтее,.
мӧҥгбшла лудат гын, кугу янлы*
лектеш?
ят
• чшщ
ПОПОВ КО НСТАНТИН'
Косолапово район,
Елеево НСШ.

Ш уко йоча - шамыч кӧ
лийшашым кызытак шонен
ямдылат. Мыят ямдылвнам
мый артистка лияш ию 
нем. Мый искусство пашам
кызытак йӧраташ тунемынам. Мурымо урокым пеш
йӧратем. Мурымо деч пос
(28 январьысе ^Ямде
на моло предмет денат
лий'-ым ончо)
мый отлично да еай отмет
Географический
йоды в - ша
ка дене велэ тунемам.
мыч. 1 . Иран. 2. Тигр эҥер. Тудо
Иракыште. Персидский залнвмк
Мылаием артистка марте йога.
8. Урал—Уран.
Задача. Тыге шывдылман:
шуко тунемэш кӱлеш. Но
мый шонымем еадак ш\гктем, вет мемнаи элыште
1 .И
ч
шонымым кажне еҥ шук10
п
тен кертеш.
п

Ответ-шаиыч

Захарова Мария.
Сотнур район,
Отымбал начальный
школа, 3-шо класс.

ф

он

й ӱксы н,
варакшын, грифын
пыстылышт гыч ыштыме перо
эн еайлан шотлалтын. Тугай
перо дене худ о ж н и к • шамыч
еӱретленыт.
Первый стальной пером 1796
нйыште немецкий часовой ма
стер Зенфельд ыштен. Но кайы к пыстыл гыч ыштыме пером
ш уко марте кучылтмым чарнен
огы! ыл. ХХ-шо курымын- тӱҥалтыштыже гына стальной пером
чыланат кучылташ тӱҥалыныт.
Лӱмжым—перо манын лӱмдейыт.

(575)

Мячын историйже
Те калык-шамычын мяч дене
кунам модаш тӱҥалмыштым
шинчеда мо? Египетыште зна
менитый Бени ден Гассана пещерын пырдыжыштышт шуко
еӱрет - шамычым ыштыме улмаш. Туштак мяч дене модшошамычым еӱретлыме. Тыжечын
пале, египетский изи ӱдыр-ша-

сс

тыште (у стнль дене) замеча верышке лектеш.
тельный полярный исследова I Вашке толшо теле ден нелэ
тель Георгий Яковлевич Седов ий отважный полярннкын кор| ныжым
петыреныт.
Туилан
уие лийын.
М ерякы н эргы ж е Седов шке Новая Земля островеш зимодетсвыжым Азовский
теҥыз ватлашыже верештеш. 1913 ий
воктен эртарен Изинекак тудо шыжым гына
Седов Франц
тегы зы м йёратен 14 ияш □ри* Иосиф мланде дек миен шуэш.
ходский школышто
тунемаш Тышан Седовын экипажше зи! мовкыш шогалеш.
тӱҥалеш.
Тунемаш моштышо да вашке
умлышо Георгий
йодташыштым вашке ончылта да кум
ий олмеш к о к ийыште школым туием иытара.
И к гана иавыме капитан Седовлан Рестов-на-Доиу олаште
мореходный школа уло манын
ейлен. Георгий ача-аважым колыштде Рестовышко кая да ту■емаш иура.
Мореходный школышто Се
дов кум ий тунемын. Телым
аанятииыште лийын, кеҥежым
аароходышто коштын.
Морсш-А
школым
мӱндӱр
илав ний дниломым налын пытарымек, Седов гидрограф, але
вес семынже теҥыз разведчик
сиеииальнестьым ойырен н а '
леш.
Ш кен ж ы н чыла вийжым да
ялышыжым
тудо
А рктикы м
освоитлымашке да тунеммашке
яуэн.
1909 ийысе Колымский экспе
Но Седов Северный полю*
диций годым Седов Северный еышко миен шуашак шонен
Ледовитый оке^нын ш уко сер- Тудо полюсыш йолын
каяш
лажым ончен налын да еьем- ямдылалташ тӱҥалеш.
кым ыштен, кӱлеш верлам па
Экспедииийын
уяастннкшелаш морской
знак-ш ӓмы чы м шамыч коклаште цынга чер
шындылын.
шарла. Седоват цынга дене
«Ледовитый
океанын тиде черлана. Черле гынат, Линник
уж аш ы ш тыж е теҥыз еудно-ша- ден Пустошный матрос-шамымычлан и к ийлан ко к тылзе чым налешат, 1914 ий 15 февдеч ш уко огыл жап велэ кош- ральыште Северный полюсыш
ташышт
лиеш,“ —тиде
паша каяш тарвана.
деч вара Седов тыге шотлен.
А тылзе эртымек, 1914 ий
Тышке кул ы ур н ы й, опытный мартыште Линник ден П у с т о т 
еҥ-шамычтолытат, нужда, пелэ ный „Ф о к* еуднаш пӧртылмеш ужышо, полудикий иаселени- кышт, экспедицийын
начальа тм куш тылгын, да адакшым ннкше корнеш колен да тудым
плодотворно пашам ышташ да Бророк мыееш тойымо, манын
айдем еемын нлаш туны ктат, калаееныт
манын Седов мечтатлен.
Северный М орской корным
Седовын вес мечтаже—тиде освоитлаш да Северный полюСеверный иолюсым ееҥен нал- еым ееҥен налаш Седов ӱшан*
ииш лийын. Северный полю- лын мечтатлен. Но кугы ж ан
еыш каяш экспедицийым ена- Российыште тыгай мечтам шукряжатлыме проектымат тудо таш лийын огыл.
ыштеи ямдыЛен. Но царский
Советский влаетьын ееҥыправительство тиде проектлан мекыже гына мемнан эл Аркваштареш лийын. Седовлан па- тикы ш решительный наступлеиш гыч отпускым налашыже нийым ыштен, Северный Мор
логалеш, тудо иожертвоватлы- ской Корным освоитлен да Се
ме океа дене экспедицийыш верный полюсым ееҥен налын
каиш ямдылалтын.
Н. ПОДОРОЖСКИЙ.
1912 и к августышто „Ф о к“

ий

2Ь ий овчыч, 1914 ий 5 мар- еудноаш Архангельск
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лучшо тӱрлӧ кужытан све
товой волва-шамыч
гыч
улеш. Волна кунар кужу,
туиар куштылгын тудо мо
лекул деч кораҥын умбаке
кая. Кӱчык волна молекулеш вашке тӱкна да чыла
могырыш шалан кая.
Садланак эн кӱчык вол
на шамычым—фиолетовый,
канде да ошалге - кандым
южын молекулжо • шамыч
моло тӱеан волна деч чотырак рассеиватлат. Тышеч
каван ошалге канде ден
каиде тӱеыжӧ лиеш. Фио
летовый
волна - шамыч
ошалге-канде да канде де
не таҥастарымаште кече
волгыдышто чот огыт волгалт. Садлан кава фиоле
товый тӱеан огыл.
Кӱкшӧ курыкыш кӱзымек,
каван шемалгырак» вес еемын манаш гын, ошалгекаиде огыл, а канде тӱе
теве молан коеш: вет курыкышто шогышын
вуй
ӱмбалныже
атмосферын
шуэ елойжо лиеш, а тиде
елойышто еветым раеееиватлыше
молекул-шамыч
ӱлныеӧ деч шагалын улыт.
Е. Н. Бондаревекий.
Марпедлистюутыи доцентше.
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Шарада. Коньки.
Ответым чыла задачыдан чьш>
Игнатьев Никодим (Шеҥше сред
ний школа, Морко район) колтен.
(4 февральыее .Ямде
лнй"-ым ончо)
Полмезе фотограф.
Жираф..
Слон. Тигр. Маска. Р ы в ы ж .
Страус.
Тушто-шамыч. 1. Иыдал, 2.Шахмат.
Анаграмма. Ломыж—омыж.
Чын ответым Шашкин Санж
(Оршанка
район,
Великополь.
средний школа) колтен.
(10 феврзльысе .Ямде
лий“ -ым ончо)

Чайнворд
1. Ток. 2. Короленко. 3. Ока.
4. Ампер. 5. Репин. 6. Ном.
7. Молоков. 8. Виктория. 9. Ялта.
10. Акт. 11. Том. 12. Монблан.
Чын ответым Байков Васлнк
(Шернур ередвиа школа) колтек.

Весела модыш
Комнат покшелан пӧкеиым
шындыза, туш ко пидмешннчак
тунемше шичше. моло йочашт
йыр шогалын командоватлат:
,к о к йол тошкалтыш ончык%.
„кум йол тошкалтыш шеҥгек*.
„и к йол юшкалтыш ончы к*,.
молат. Шинчам почде тудлап
моло йоча-шамычын кӱш ты мьш тым шукташ кӱлеш. Вара изишрак каймек, саде йочат кайме
корным шариен, , пӧкеи деке
мӧҥгӧ толжо.

О те , р е д а к т о р —
И . М . М УЗУР О В .

Йошкар-Ола, Маргосиздатым типографгйже.

