Чыла элласе пролетарий-щамыч., ушмыза^
шшш

М ею т—Сталин паша веря кучедалашямӧе ли'а

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН ОРГАНЖЕ
: Й олкар-О и, С>вэг п5рг, „Я \ца лйй* реаакцчЧ
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ПИОНЕРСКИЙ
МАРШ
^ Осман Ищеӓц
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ш ам ы ч, тунемынӓТ к ерты н а, муре-

нат моштена, модынат кертына,
Но мовдыман огы л, мемнан ончыЛно сайын да отлично тунемшаш,
испытаннйлан сайын ямдылалтш аш
к у гу задача-шамыч шогат.
Мыланна
Ленин—Сталин
п аш а
верч борец лйящ тунемашна кӱ# еЧг™аме«о:> ник.'« Ш*^Ш "п ? * * ыып

Оборонный
подарок

ӓГэД

Май пайреилан мемнан
школыштына
значктгт - ш а м ы ч
ятыр шукемыныт. Тиде—Майлан мемнаи
школын оборонный
подаркыжс.
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Шукерте огыл бО
тунемше ПВХО вначоклан, 50 тунемше
ГСО ден БГСО-лан
нормым
сдатлышт.
Ядак 10 тунемше-ша«ыч
„Ворошиловекнй стрелок* эначОкым

Муралталме вел щуэш
Мемнан ямле пагытлан.
Шумна мутым1у й муэш
Куаналме еай еемлан.
Цоҥешталже еала-мна
ЙӦраталмё Сталин дек!
Чоҥешталже еаламна
<
Йӧраталме Ожалив дек!
Муралталме вел шуэш
Мемнан чёвер илышлан.
Пиалан ме улОДй, ^ ^
Пеледмаште влена.

Муралталме вел шуэш
Сеҥен толшо илышлан.
Уло мланде кумдыкесҥ
Пеҥгыдем ме кушкыҥа.
Чоҥешталже езламна
Иораталме Сталин де»!
Чоҥешталже еаламюа
Йораталме Стадии дем!

М иловндов

Валерий.

Тат. ЯССР,
Элнет ял. .

,Чигки!
аладо"

■\

Тендаи то ш то Шуныктышыда,
йошнараряеец ДУБРО ВИ Щ Л^ И.
БёлоЙсскиЙ ССР.

Сайыи намьеа!

Чоҥешталже еаламна
Йораталме Сталин дек!
Чоҥешталже еаламнв
Йӧраталме Сталин дек!

н алы ны т.

Сотнур сре дни й
школа..

У Тор ял Н С Ш -ыы Ш-шо , Л“
клӓссыш тыже тунёмше шамычлан
I
йошкарармеецыя письмаже
! Мегинан кумда Советский элын
граница воктенсе ик мӱӓдыр вёр[ же гыч— Белоруссйй гыч мый ты[ ланда, шерге у чёникем - шамыч,
боевой йӧшшрармейский салӓйым
кӧлтем!
Те школышто тунемУн у шивчымашым налыдб,
цругозордам
шарела. А мый шкенан родиным
аралем. Ывде Йошкар Армийыш
толмемлӓй ик ият шуэш.
Кызыт мый
граница лишнысе
артиллерийский школышто тувемам. Тунеммашем сай. У дарннк-;
отличник ӱлам. Сайын тунеммем-’
лан шуко благодарностьым налынам, кызыт почётный оҥаште
улай.
Школым тунем пытаремат, лӱддымӧ командир лиям.
Родина верч мый шке илышемат ом чамане. Фашист да моло
тӱрлб тушман-шамыч мемнан ӱмба(г кёржалтйт гын, мый эн ӧШыл
радамыш шӧгӓгЛ^м* еылоаш йммдчв?
Мёмнан ӧлыште йоча-шамычлав
о н ч ӧ к л ы к корно
куида да волгы*
до. Партий ден правительство да
лично Сталин йолташ мемнаи верч
кече ёда тыршат» Те социалисти
ческий'- родивын пиалан икшыны*
[ ӓ С .удыда.
I ’ йагалыме ученик-щамыц! Чыланат еайын тунемза. Сайыи, тыршен туяемыда гын, те мемнйн
элын достоййый евг-шамычше—
летчик, архитектор, моряк, писа
тель, туныктышо да молат •гойын
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Таче—Первый Май. Тиде кече—
международный пролетарский со
лидарность пайрем; Тачысе кечын
Пӱтынь тӱнясе пролетариат шкевжын рерӧлю ционный ви й ж вм эше
чог пеҥгыдемда, фашизм да ка
питализм ваштарёш
кучедалаш
куатле вийжым ончыкте.^
Капиталын эллаштыже шемер*
ш ам ы ч мемнан Социалистический
государство
ӱмбак
йӧратымаш
дене, кугешнӹмаш да ӱшанымаш
дене ончат. Советский калык 1 Май
пайремым кугу сеҥы маш -Ш амы ч
дене палемда. Нине сеҥымашым
ВКП(б)-ын
18-ше
исторический
с‘ездше итоглен да ончыко коммунизмыш каяш кумда корвым
чаплын волгалтарен. Тиде корно
дене мемнан
коммунистический
партий ныҥгая, великий Сталин
вӱда.
!
г ш к**
Вӱран
фашизмлан тарлалтше
калык тушман кашак мемнан элнам ужалынешт ылё. Уке, нунын
шонымышт ыш шу! Большевист
ский партий нунӧ тушмав кашакым разоблачитлыш да ончыкыжымат пытараш тӱҥалеш.
Йоча-шамычГМе куатле, вӧлгыдо, пналан илышыште илена. Ты
гай илышым мыланна Л е н и н Сталин партий пуэн, мемнам ве
ликий вождь Сталин йолташ оцчен
к у ш т а. Ме, пи ойёр ден тунемше-

Сайын тунемза

,:

Отлично тунемаю,
еайыв канаш! Теае
меМ партий де»# пра
вительство да Ста
вки йолташ мемнан
кеч й о д ы т .

Чынак, отлично тунемат гын, еаймн
канет. 27 апрельыюте кум отлнчни»— ;
инонер-шамыч: Бара
нова Нина (Шернур
с р е д н и й школа),
Краева Нива (Оршанка средний шкоша) да Иванов Саша
■Сотнур с р е д и и й
т к е л а ) Всесоюзный
вионерский „Артек*
лагерьыш (Крымекнй
АССР) канаш
кайышт.

ЯМОЕ ЛИЙ

1 май 1939 ий. №21 (535)

Пионер ден школьник-шамыч! Знаний дене овладеватлыза,
Ленин—Сталин паша еерч борец лияш тунем за!
РОДИНА ВЕРЧ |

МАИ Ш ;Щ
УРЕМЫШТЕ
Лай мардежше .лыж*
пуалын
Знамянажым лойгыкта.
Первый Майна толын
шуын,
Мемнам шыман
вӱчкалта.
Урем дене рыҥ
тошкалын,
Иошкар знамям кӱш
нӧлтен,
Кайна меже
муралталын
Сталин вождьнам
саламлен.
Илышнаже пиалан пеш—
Тудым Сталин вождь
пуэн.
Чылан ик еш улына ме
Шумна темын куан ден.
Арсений Кошкин.
Коҥганур
район.
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Лу шагатлан эрдене де
монстраций лиеш. Ме тушко чыланат аруа чиен, мурым мурен ошкылаш туҥалына.
Швец Васи.

Йошкар-Ола, 4-ше
школ, 4-ше.Я* класс.

Ро

7-ше

Шошо каникулым эртар
мек, мый вигак испытанийлан ямдылалташ тӱҥальым.
Эн первый русский язык
предмет дене морфологийым, фонетикым повторитлышым. Русский язык де
не возымо чыла тетрадьым
сайын араленам. Учебникшамычат улыт.
Кызыт географий предметым мланде
ӱмбалысе
вуд гыч повториглаш тӱҥальым.
Кужеҥер селасе (Кужеҥер раКудряшов Михаил.
йон) йоча сатысе воспнтанник-

номеран

Зеениге район, Красиояр НС.Ш, шамыч кушташ тунемыт.
5-ше класс.
Фото Овечкинын

до

в

Баранова Нина. Кызыт тудым
Сотнур средний школа,
.А ртекы ш * канаш колтымо.
„Я “ класс.

План почеш мемнан отря
ды» таче сборжо лиеш. Ме
сборлан чот ямдылалтын
улына. Кок пирамидым ыштен ончыктена.Буклаева Му
за почеламутым
каласен
пуэ.

сс

Фашистский эл - шамыч
мемнан родина ӱмбак кержалташ ямдылалтыт. Садланак мыланна
изинекак
оборонный пашалан тунемашна кӱлеш.
Мыйын
ПВХО, БГТО, БГСО, ЮВС
значок-шамыч улыт.
Тугак мый авиамоделизм
пашам тунемнем. Вет авиа
моделист
гыч летчикыш
шумеш шуаш лиеш.
Мый шкенан
родиным
аралаш йӧршӧ патриот ли
йын кушкам.
Шернур средний школын 7-ше
Миловидов Валериан.
классыштыже отлично тунемше

Кузе мый
испы танийлан
ям ды лалтам

Таче отрядной
сбор лиеш
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Мыйын 4 оборонный
значокем уло
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Пектубай
роно ден
райкомолыш тений январь
ты лзыш те серыш миен. Тиде серышым райкомол „Ямде лийи редакцийыш колт е к Туш то возымо:
„Йолташ-шамыч!
Мый
Чирке НСШ-ын 6-шо классыштыже тунемам. Мыйым
Йошкар Армийышдоброволецлан налаш йодам. Мый
кызыт 14 ийым теменам, 15
ийыш
вонченам. Мыйын
капем кызыт кугу огыл, но
п а ты р улам. Если мыйым
Йошкар Армийыш налыт
гын, мый тушто кугу лиям
ыле да летчиклан тунемаш
тӱҥалам ыле. Мый пешак
см елы й улам, мемнан герОЙнам Валерий Чкаловымат вашталтен кертам манын шонем. Мый шке илышем ом чамане, да Чапаев
семыв кучедалаш туҥалам.
Мый, йолташ-шамыч, изиЙошкар-Ола 4 № школышто отлично тунемше-шамыч. Шола гыч пурлашке; Вавилова Юлия,
нек герой-шамычын ончыл Пергаева Рая, Новос-лов* Кара, Павлов Боря, кокымшо рядышге: Юдк ин
Витя, Совалкова Поля,
радамыштышт
лийнем.
Степанова Соня, Илнсавский Юра да Буклаева Муза,
Фото С. Чуршуковын.
Полушин В .А .“

он

Нылымше Сталинский Пятилеткын икымше ийыштыже—
1943 ийын шошо каникул жапыште—мылавем редакций Владивостокыш срочно чоҥешташ
■оручитлен - Тушто самырык
патриот-шамычын слетышт ло*
гьш ен.
Волгыжшаш годым мый Мос
ковский аэропортышкат толын
шуынам. К у гу рейсовый самолет
Шошо жап. Кӱшычын колхоз каналым кӱнчат. Волга эҥерын
чоҥешташ ямде. Тудо тӱняште
эн к у ж у сухопутный ю ж корно пасулаште ш уко точка-шамыч серыштыже вӱдым пасулашке
ксӰштмым ужына. Тнде—трактор- колташ ыштыме насосный стандейе чоҥешташ тӱҥалеш.
Мыйын воктек пушкыдо пӧ- шамыч улыт. Чыла ял озанлык цийын сӧрал зданийышт ыштен
вӱдшӧ 3
кеныш Петя Вострышев шинче. . пашат ынде машина дене ыш- ш укталтыт. Волгын
Алагунам шукерте мый тудын талтеш. Тӱжем дене автомо- миллион гектар мланде кумдыпа кышто
кошкымашым пытара.
дене ик пионерский отрядыште биль-шамыч колхозлаште
шоген улына. Пытартыш гана шам ыштат. 1942 нйыште совет Тиде—Бельгий кугы тан тичмаш
мый тудын дене 1937 нйыште ский завод-шамыч 400 тӱжем эл. . .
.автомбильым ыштен
лукты Волга деч умбакыла мыланна
вашлийынам ыле.
М ый куанен, тӱрлым йодыш- [ ны т—тиде 1937 ий годсо деч нефтяной вышка-шамыч кояш
тӱҥальыч. Нуно эре шукемыт.
тым. Петян Госпланыште пашам ' ко к пачаш шуко.
— Тиде „Кокымшо Баку*,—
Ялла-шамыч кузе вашталтыыштымыже нерген пален нальын ы т .., Чыла колхозышто у по Петя мыланем каласыШ ,—меммат, мый тудлан ойлем:
— Кумышо Сталинский Пяти стройке шамыч*. клуб, электро- нан элын кокымшо нефтяной
летка жапыште Дальний Восток станций, универмаг, ш к о л ... базыже. Тудо уже нефтьым
шЫм миллион тонн дечат угла
шукылан лишемын—ме ко к сут- койыт.
Колхозник-шамыч ынде кажне пуа.
каште миен шуына, а вет_ онМеханический кайы к мемнам
чыч тидлан 13 сутка кӱлеш ийын 8 миллиард деч шагал
эре
умбак да умбак ныҥгая.
огыл
киндым
налыт.
лийын.
Самолет тугак восток велыш Теве ӱлнӧ к у г у гына, йӧршын
Петя шыргыжалын вашмутым
виян чоҥешта. К о к шагат гыч ыштен шуктымо М агнитогорский
пуыш:
эҥерын
ший завод коеш. Тудо шкедак цар
— Ш ке профессией дене мый ӱлныла Волга
тыланет корньГМ ончыктылшо лентыже шуйналт киймыжым ский Россий, але Польша деч
ш уко металлым пуа.
уж ы на.
лийын кертам ...
—
Куйбышев ола ӱмбач ме — Тиде мемнан элын кокым► Самолет чоҥештыш.
Ш уко
жалке,— шо сталвной ш ӱм ж ӧ ,—манын
жап ме шкенан кабина гыч го- оыа чоҥеште, тиде
ризонтышто Ленинын гигант пелештыш Петя,—уке гы н, зна Петя каласыш. Кодшо ийыште
ский фигурын силуэтшым уж ы н менитый Куйбышевский плоти ме 22 миллион тонн чойным да
улына. Тудо тӱняште эн кӱкш ӧ на дене петырыме Волгын таш- 28 миллион тонн стальым лукзданий — Совет-шамыч Дворец лен шинчыше „Куйбышевский тын улына. Тиде 1937 ийыседеч
морем* уж ы на ыле. Тӱняште иктат пелылан ш уко. Кумышо
ӱмбалне шога.
эн ку гу гидротехнический со- Сталинский Пятилеткын задаоруженийым — 3,4 киловаттан нийжым шуктымо. Тый, конешко к гидростанцийымат ужына не, шинчет Кумышо Пятилеттӱҥалтышыже
мемнан
ыле. Нунын деч Москваш, Ура кы н
лыш, Горькийыш мучашдыме элыште кажне жительлан ме
шӱй,
электроэнергий
электропередача-шамычын ли- талл,
ончыл капиталистический элла
ннйышт каят.
Волга воктенсе кукш ы рак ве- деч шагалрак логалеш ыле.
рыште экскаватор-шамыч ку гу Партийын X V III ше историче
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развитый л и й ы н ...
Кастен самолет Влади востокысо аэродромыш шинчыи. Кумышо Сталинский Пятилетка
деч вара элын угыч пеледалтмыжым ме ужна. Ожно, кугы жан власть годым, Россий пеш
шеҥгелан кодшо пычкемыш улмаш. Ленин ден Сталинын ончыктымо корно дене калыкым
наҥгаенубольшевик-шамыч Российым поян, ку гу да тӱняште
эн пналан элышке—Советский
Социалистический Республикашамыч Союзышко савыреныг.
Эрден Петя ден мый гостинница гыч теҥызым оячаш лекна.
Изишак ӧрмалгыме дене ме сер
воктеке шогална. Тӱрлӧ тӱсан
флажок-шамыч дене сӧрастарыме чапле военный корабль-шамыч икте почеш весе геҥызыш
лектыт.

ский с‘ездыштыже 1939 нйыште
Сталин иолгаш •коном нка шотышто развитый капиталистиче
ский эл шамычым поктеа шуаш
задачым
шынден. Ш кенж ы н
промышленностьын ончыл техникше шотышто тунам СССР
нуным эртен каен ыле.
Кастене ме
Красноярскыш
толын шуна.
Самолет
чот
волгалтарыше прожектор волгыдо дене леведме аэродромыш
волен шинче.
Тушто
Северыш
грузым
Тиде-СССР-ын
Тихоокеан
коштыктышо шуко виян тран ский Военно-Морской виян флотспортный самолет шамыч лу шо ученийлан походыш лектын.
дене шогеныт.
Речной пор- Тудым гндроплан-шамыч эска
тышто пароходым
грузитле- дрилий ужатен. Шкенан заме-,
ныт. Вашке навигаций почыл- чательный чоҥештымашнам сер
теш. Енисей дене, Северный воктен ме шуко жап шонен шоМорской корно дене корабль- гышна...
шамыч каяш тӱҥааыт. Тудо
корно дене Мурманск гыч Вла—
Да,—шонаятенрак
Петя
дивостокыш суда-шамыч фло пелешта,—ме тый денег Кумытилий ий еда кош тыт. Поян шо Сталинский Пятилетка жаСевер тӱзланен...
пыште ыштыме к у гу паша» ужаВолгыжмо мӧҥгӧ ме умбаке, шыжым велэ уж на. Но вет
Востокыш чоҥештышна.
кунар шуко ыштыме! Ме тый
—
Тый шижат,—Петя ойла,—денет, шоляш, настоящий ком 
Восток велышкыла кунар мӱн- мунистический
обществыште
дыркӧ кайна, у завод ден строй- илаш тӱҥалына. Тнде жап вашка-шамыч тунар шуко улыг? ке ш уэш ..
Кумышо Пятилеткын 20 домен
Н. Ш АМЕТ.
ный печьше гыч 15-ым Востокышто ыштыме. Тушто ынде
мемнан шкенан металлургиче
ский да цементный завод-шамыч, шкенан автомобильный ден
химический предприятий-шамыч
улыт. Дальний Восток мемнан
элын моло чыла крайышт гаяк
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Класс ш оты ш то иза-шольо-шамычлан, капиталын узникшешамычлан, пӱты нь тӱн я ш те пашазе классын сеҥышашыже верч
борецгшамычлан—мемнан братский салам!
Нунын ачашт ден аваштым японец-шамычпуштыныт

и

Японский вараар-шамыч Китайыште мирный
5. Шен Вей Паи—Аньхой провинции гыч.
ола-шамычыи, яллам шалатылыт, тӱжем дене Аважым пуштыныт.
титакдыме еҥ-шамычым пуштедат. Ш уко йоча6. „Мый,—манеш изч Ю-Фанг, -тыш те улмылан
шамычын ача ден авашт японский захватчнк- куаненам. Но мый японский салтак-шамычын
шамыч ваштареш кучедалмаште колат.
пуштмо автм ужнем*.
}
Китайский правительство тугай йоча-шамыТудо шке аважым тек ик ганак ужын керт! чым чамана, нуным шужымаш да кӱчызылык деч дымым ок палэ.
I утарашлан мом ышген кертмым чыла ышта.
7. Хзи Фанг—Ли—Аньхой провинций гыч.
^Французский журнал „Фам“ тыгай йоча-шамыч Тудын ачаже сарыш добровольно каен. Аважым
илыме ик приютский пӧрт нерген воза. Тиде 12 японец-шамыг пуштыныг.
| воспитанннк-шамычын портретыштым „Пионер8 Шан Ш ун Ш ану—-15 няш. Тудын аважым
'ская прэвда* газет „Фам* журнал гыч перепеча- 'японский летчик-шамыч пушгыныт.
Ачаже—
I татлен. Нуио йоча-шамыч шкешт нерген теве фронтышто.
' мом ойлат:
9. „Мемнан пӧртяз,—ойла 13 няш Ш у чу
ЦТАмерикыщте фабриклаште, завоалаште, шахг дея мастерской- *
I. Циен де Ш и о —14 ияш. Тудын пӧртшым Лье,—воздушный бомбордировка годым йӱлен.
•лаште миллион утла йоча-шамыч пашам ыштат. Снимкыште (шо- Аньхой провинцийыште японец-шамыч йӱлалте- Авамым пушгычыт.
ла г ы ч ) — 13 й я ш Вальтер. Тудо шахтыште пашам ышта. Арвялан выт. Ача ден аваже самолет гыч шумо бомбо
10. „Мыйын ачам шкелан родина верч куче2 додларым (доллар—ший дене 1 т. 94 ыр.) гына иалеш. Воктенже дене пуштмо улыт.
далаш каея. Мыйыя еҥгам бомбардировка годым
изи Ан. Тудо Н. Орлеанысе ик складышге сортнровщицалан па I
2. Пэй жю Ш у Цзянсиште шэчын. .Мемнзи колен, да мый. йӧршын шкет кодынам*,—ойла
шам ышта.
I пӧртна,—мавеш тудо, -йӱлен. Мыйын авам япон Шанг Хеун Ло. Тудо 13 ияш Цзянси поовницнй
гыч.
с к и й салтак-шамыч наҥгаеныт да пуштыныт*.
3. Кан Ху Пао—13 ияш. Тудаг Цзянси про
11. Тиде изн ӱдыр И йнг Хзин Лч—индеш
винций гыч. Ачажым пуштыныт. Японец-шамыч ияш Туаын □ӧртшӧ йӧршын шаланен. Чыла род*
деч шылмыж годым тудо аважым йомдарен да нойжо-шамыч пуштмо улыт.
12. Ю-Хзун-Тао Аньхой провннцийыште шоАмерик
Соединенный марте пашам ыштат. Шу- кызыт тудын кушто улмыжым ок шинче.
Минч Танг Гун Хэнань провинцийышге чын. Тудо 10 ияш.
Штат-шамыч ынде нят пелэ кышт кечывал деч вара 2 иден.4. Тудо
„Мыйын ачам,—ойла тудо,—китайский арми12 ияш. „Мыйын ачам,—ойла тудо,—
лиеш нелэ у экономический часлан адак уэш пашашке японский варвар-шамыч ваштареш кучедалаш йын боецше ыле. Авамым тушман-шамыч нантлекризисыште улыт.
толыт да ятыр кас марте каен. Авамым японский салтак шамыч нантае- ныт. Нуно коктынат пуштло улыг. Мыйын ынде
ныт*.
вигӧат уке *.
Тиде элыште 11 мил пашам ыштат.
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Пиалдыме йоча-шамычын
йӧеӧ илышышт
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лион утла пашадыме-шаКодшо ий Нью Йоркский
мыч улыт. Тыжечын пелы клуб йоча-шамычлан „мыже ааре молодежь-шамыч Йын йӧратыме герой* тема
шотлалтыт. Тиде элысе т е  дене сочиневийым возаш
ме р калыкын йочашт изи- конкурсым эртарен. Тиде
нек орланен, шужен илат. конкурсыш 12 ияш йоча ик
Америк
Соедивенный фразан тыгай „сочивени^Штат-шамыч капиталисти йыми возен пуэн: „мыйын
ческий мирыште эн поян йӧратыме
герой-Робен
да эн культурный эллан Гуд, тудо поян-шамычым
«нотлалтыт. Туге
гынат, грабитлен да оксажым йор*
тыште кум миллионат пелэ ло-шамычлан пуэн.и
Тиде йоча йӧсӧ илышым
варе школыш кошташ йӧршӧ ийготан
йоча-шамыч шижеш гынат, тидененавн*
школыш огыт кошт. Ял стный стройым пытарышаш
озанлык районла гыч шко- верч кузе кредалаш кӱллыш ко яоснак пеш шагал мым ок пале. Пояндеч гра
коштыт.
бя тлен налмым йорло-шаАрканзас районышто йоча- мычлаа пумо дене к * питашамыч кокла гыч пелыже лизмым сӱмыралаш оклий.
наре тунемде илат.
Тудым пытарашланкапитал
Теве латкум ияш горняк деч властьым шу.шшн наУолтерым
налына. Тудо лаш кӱлеш. Фабрик, завод
рудннкыште паеам ышта. банк, куртньӧ корно-шамыч•Лудын, возен ок мошто. ым, чыла мландым калык
Школыш йӧршеш коштын кидыш пумав. Айдеме айдемым эксплоатироватлыма*
огыл.
Креветочный (раке-шамы- шым пытарыман. Тиде пачым кучымо) промыслалаш-1шалан Америк Соединенный
те ятыр районлаште шокте ШтатЛасе шемер-шамычым
эрыктымаште пашам 4 ияш Коммунистический партий
гычак ышташтӱҥалыт. Ну- [ да йоча шамычым комсомол
но 3 час йӱд гыч 9 час эр туныктат.
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Америкысе йоча-шамыч

5— 15 теҥгелая налыт. Яаонийыи фабриклаштыже тыгай ӱдыршамыч 300 тӱжем утла уло.
Фабричный каторгыштӧ ик ийым, ият пелым пашам ыштымек,
яуно чыла шке внйыштым йомдарат да ялыш пӧртылде огыт
— Кочкаш.
керт. Пеш шӱкшӱусловий улмыЯпонйыште кок шӱдӧ тӱжем лан да ноЙымылаа лийын нине
ӱдыр-шамыч пӱгырген коштыт
школьник-шамыч шужен влат.
да шодо туберкулез дене орлаЯпонский воевщинын китайы- нат.
ее захватнический, грабитель
Японийыште
школ-шамычат
ский войнашт японский калыкаторго
гаяк
улыт.
Нуно еалкым йӧршын разоритлен, тудым
так-шамычын казармыштлачучыт,
пеш чот
нужяан
илымашыш
Тушто эн утларакше военный
конден.
муштра дене заниматлат. МолоКрееаньык йоча-шамыч чӱчкы- дежьын ку гу ужашыже школ
«ыч
малограмотный
лектыт.
дын пушеҥге шӱмым, терыеым. Японийыште средний школ-шакайык терыеым кочкыт.
мыч иоян-шамыччан гыаа улыт.
Японийын ик
школыштыжо
учитель йоча-шамычлан нунын
эн чотшым мом ышташ, шонымышт нерген возыкгаш решитлен. Чыла
йочашгмычат
ик
мутымак возенЫт :

Японийыште шуко
йоча-шамыч туиемын огыт "керт. Ш коллаште чыла йоча-шамычын 20
процентше гына тунемеш. Вес
еемын калаеаш гын, 5 йоча гыч
4 йочашт огыт тунем.
Нелэ нужналык, шужымаш йоча-шамычым фабрик ден заводлашке поктат. Японийысе пашазе шамычын */з ужаш нарыже
кызыт 17 ияш марте подросткошамыч
шотлалтыт.
Японский
пашазе-шамычын
пашадарышт
тӱняште эн изилан шоплалтеш.
Китайысе еар жапыште нунын
пашадарышт эшеат чот волен.
Йоча да подростко-шамычын пашадарышт пешак
изи. Нуно
кечылан 12—14 шагат
пашам
ыштат.
Шахтылаште йоча-шамыч кочмыла велэ пашам ыштат.

Китайский Армийын горнистше-шэмыч.

Ш ужен н тымаш крееаиьык-шамычым шкеныштын изи ӱдырыштым фабриклашке
ужалаш
з а с т а в и т л а » Ӱдыр-шлмычым

Японский калыкым чот разоритлыше Китайысе грабительский
еар элыште ку гу недовольствым
тарватен. Японийысе шемер-шамыч шучко террорым овчыде
единый фронт дене фашизм да
еар ваштареш пеҥгыдын кучедалыт. Тиде кучедалмашым Японийыее подпольный героический
коммунистичекий партий вуйлата. Тудын чын нолышкалышжыше японский комсомол.
Японийыште ангнфашисгский
калык фронт куш кеш да Пеҥгыдемеш. Кажне кечыя Японийысе
шемер-шамыч эре утларак да
утларак умлат: вет нунын эрыкыш лекшаш корнышт икте гына—тиде капиталым еӱмырышӧ
да еоциализмым ыштыше Росеийыее пашазе-шамычын
корнышт, кушто чыла еҥланат пиалаи ялышым ыштыше.

Ангдийыште школшкшаиычыи
энсплоатироватлымаш
Английыште кызыт кок
миллион наре пашадымешамыч улыт. Шужымашыш
логалше нине еҥ - шамыч
икгаж-могай пашам кычал
коштыт.
Капиталист-шамыч утларак шулдо акан паша вийым—йоча - шамычым кучылташ кӱлмым еайылан
шотлат. Английский „Ман
честер гардиан" газет Английыее школьник-шамычым шучкын эксплоатироватлымашын фактше-шамычым ончыктен возен. Ланкаширыште
школник-шамыч школышто заниматлыме деч посна арнялаа
32 шагатым гезетчик шотеш пашам ыштат. Кажне шагат паша ыштымылан
нуно 1 пенеым (10 попеек
наре) налыт.
П ы т а р т ы ш ийлаште
школьник-шамычым пашаште кучылтмаш утларак вияҥын. Сальфордышто пытартыш вич ийлаште школь
ник шамычын паша ышташ пурымашышт 20 процентлан кушкын.
Нине школьник-шамычын
ача-авашт але пашадыме
улыт, але шке йочаштым
туныктен велэ огыл, но пукшенат кертдыман шагал
океам налшепашазе-шамыч
улыт.
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востокы ш

Сталинский пятилетка ийлаш-ге Йошкар-Олаии'е ятыр у эдӓний-шамычым ыштыме Сннмкыште (шо ла гыч пурлашке): Совет пӧрт,
Фото Овечкинын.
гостинница.

Ида тӧчӧ, еамурай-влак,
Йошкар войска деи
кредалаш.
Советский крайыштӧ
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Пытартыш жапыште гер
манский армий гыч Польшыш шылын куржмаш слу
чай лиеда. Эртыше арвяште Польшыш кок немец
кий солдат куржыныт. Иктыжым граиица гоч вончымо годым германский солдат-шамыч пуштыныт, а весыже нелын сусырген гынат, граница гоч вончен
шуктен.
Шылын
толшо солдат
допросышто тыге увертарен: тудо шкеже да пуштмо йолташыже Берлин гыч
улыт. Нуно полкын судетыште шогымыжо годым
Германий
гыч
куржаш
решитленыт. Тушто шужы*
наш, нужналык, каторжный
илыш,—маныт нуно.

Ш а д т В улат.

ГСО значок нерген

Фотоэтю-Д С. Чурюуковын.

Ныла нергеи иӱчынын

ф Ереваньысе п и о н е р с к и й
Дворецыште йоча оперым оргаМолан ГСО значокын ӱмбалныже Красный низоватлымылан идалык эртеа.
креетым да Красный полумесяцым ыштыме. Ту • Кызыт тушто 90 йоча-шамыч
до мом ончыкта? - С отнур средний школышто улыт. Йоча оперым композитор
Давиел Газарян вуйлата.
тунемше Воробьев Паша йодеш.
ф Палэ американский иссле
Ме тудлан отвечаена.
дователь Эльсуорт 1041 ийыште
1864 нйыште врач Анри Дюна- жкм (палемдыме знак) уетано- Южный полюсыш каяш ямдынын иннцнативыже дене Жене витлыме
лалтеш. Тудо телым тушто эрваште 21 государево предетави
пелен кок
Конференцийын
Швейцари* тараш шона. Тудын
тель-шамычын конференций ли йышге лиймылан да Анри Дюаан полярник кайшаш у.дыт. йын.
гражданннже улмылан. эмблемыТиде конференций
военный ла а Швейцарийын государственжапыште черле ден сусыргышо- ный флагшым тӱеым вашталтен
шамычлан полыш пумо общеет- приниматлыме. Тӱсшӧ—ош фовым ышташ пунчалын. Конфе нышто йошкар крест лийын.
Тыгай общество восточный элренций 1894 нйысе Женевская
лаште лнйынат, палэ лнйже маконвенция маналтын.
нын шке обществыштлан ойырТыштак обществын эмблемы- темалт шогышо знакым ыштеныт.
Т ыгай знаклан Турций Красный
Полумесяцым, Переий—ош фонеш Йошкар лев ден кечын налыныт.
Российский
Реснубликыште
тыгай обществым 1917 нйыште
ыштыме. Вашке тыгай обществошамыч Украинский,
Белорус
ский, да воеточный--Туркмевекий, Таджикский реепубликашамычыште лиедат. Тиде общество-шамыч 1804 ийыште лийше Женевский конвенций основа
деке яшталтын.
102) нйыште РОКК Красный
креетын кежаународный Коми
тет еоетавышкыже пурен. Тунамак СССР чыла республикланат
ик гай обществым—Красный кре
ст да Красный полумесяц общеетвым ыштыме да эмблемаже—
ош фонышто Красный крест да
Красный полумесяц лийын.
1934 ийышге ГСО змачок пуртаятеш. Тиде значокын ӱмбаланиигунам
же СССР-ын Красный крест да
Самурайлан ок логал
Изи Какшан эҥерыште пуш
Красный полумесяц обществын
лияш.
эмблемыжым ончыктымо. Вот мо- дене коштыт.
Фото Чурш уковын.
А. Жаров.
лан ГСО значок тугай тӱеан.

Увол. Марглавлита N5 А —371.
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солдат-шаиыч шылыи
куржыт

•)
Рискад-имл. **) Гул—пеледыш луМ.

до

Германский фашист-шаыычын*
Чехо-словакийым
налме деч вара калык шужен илат.
Фашист-шамыч чыла продуктым Германийыш шупшыктат. Чехийыште, Моравийыште да Словакийыште шылым, ӱйым, муным,
кофем да чайым валаш
муаш ок лий. армий гыч
Германский

он

ила

ф

~

з

Ш

саламленыт.

Пеледше элем
Пашаште куаналын шӱмемже мура,
Муремже цоҥгалтын яллашке пура.
Пеледше, куатле элемжым моктен
У мурым мурдегеч шеремже ок тем .
Шулдыраҥше муремже эл мучко шуэш,
Эн шерге вашмутым шкаланже муэш.
Айдемын талантш е рыскалым*) ужеш ,
Рыскалын саскаже пашаште кушкеш.
К уатле элемже —рыскалын памаш;
Айдемын талантш е пеледын йыр-ваш.
Вождьнаже эн мудрый, великий, у с та ,
Айдемым саклалын, аклалын куш та.
Тый, С талин—волгалтше эр кече мемнан,
Ш окш ет ден ыралын кушна ме чылан.
Пеледын элемже, шурнаҥын нурам;
Эл мучко моктанле у мурым м ур а т:
— Ал са скаж а т шкенан,
Гӱл **) саскаж ат шкенан.
Эн волгыдын йӱлшӧ шӱдыр
Т ӱ н я тте лач ик мемнан\

И

Чехо; словацкий
* калык

Мемнан республҥкыее
колхозник, нашазе^даЧштеллигент-шамыч Даль
ний Востокыш пашам
ышташ куанен каят.
21
мартыште 900 ёҥшамыч каеныт 29|апрельыште 700 утла еҥшамыч каеныт. Нуҥым
ВКП(б) Обком, Марий
АССР Совнарком да
ВЛКСМ Обком[шокшын

Шараде
Шкендым нала?—
И к елогым палат,
Вес елогым валаш
Тиде мутетын
кок йӱкшым шым-дет.
Иктеш—пурет, яедгат.
ИГНАТЬЕВ ЯНЯНИЙ.
Йош кар-Ола район,
Пелзнур начальный школа.

О т в е т .и ти и ч е
(16 аврельысе „Имделмй"ым оючл)

ЧаКюоцд
1. Хуанхе. 2 Квфрат. 3. Тигр,
4. Рона. 5. Амазонка. 6 Яигара,
г(. Ямур. 8. Рейн. 9. Ямгер.
10. Рион. 11. Немая. 1&> Нарын.
13. Нил. 14. Лена. {5. Аму-Да
рья. 16. Яна. 1?. Ӓраке. 18. Сун
гари. 19. Или- 20. Н ш в м .% Д и с еисипи. 22. Инд. 23, Дуэро24. Ориноко. 25. Оленек. 26. Ко
лорадо. 27. Ока. 28. Ялдан. 29.
Нева. ЗО. Янадырь.
Эн ончычын чын ответым колтеныт: Байков Васлий (ШерНур
средний школа), Шубин ӒркаДий
(тушечак), Байков ден Вараксин
Васлий (Косолапово район „Путиловем" колхоз).

О тв . редактор —
И . М. МУЗУРОВ .

Йошкар-Ола, Маргосиздатыи типографийже.

