< Чыла влласе пролетарий-шамыч, ушнызал

Л ен т —Сталин паша еерч кучедалаш ямде лайг

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН ОРГАНЖЕ
Адрес: Йошкар-Ола, Совет пӧрт, .Янде лий1 редакций

Ш КО Л Л А Ш ТЕ ПРОВЕРОЧНЫЙ ИСПЫ ТАНИЙ
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Йошкар-Ола 7 номеран школын 5-ше классыште арифметвкаг
дене проверочный испытаний.
Фото А* Овечкннын.
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Александра
Андреевна
Кугу-шокшем
неполный
средний 4 школын (Шернур
район) Ш-шо
классшым
туныкта.
Тулын
клас^
сыштыже 46 йоча тунемеш.
Туныктыыо пашам сайын
?шындымылан лийын чыла»нат Ш-шо классым пы; тареныт.
Отлично тунемше-шамычлан, Паймаков Клим ден
Яндыбаев Семонлан школа
похвальный грамотым пуэн.
— Сайын кавыза, книгам
утыж дене ида луд—вуйда
ноя, — Александра Андре
евна шыжемарте канашкайше ученик-шамычлан шыман умылтара.
Йоча - шамыч чыланат
23 майыште столица Москва гыч Северный Америкуаненыт,
учительлан таум
кыш перелетым ыштыше лӱддымӧ сокол-шэмычым Вла
ыштат.
Кузе
от куане, вет
димир Коккинаки ден Михаил Гордиенком шокшын
вашлийын. Вокзал воктенсе площадьыште торжествен нуво таче гыч чыланат
ный митинг лийын. Сӱретыште: Коккинаки ден Гор- нылымше классыште тунемшылан шотлалтыт. Ий мудиенко йолташ-шамыч.
чко
тунемме
нигӧнат
арам
лийын
огыл.
1-ше созыв СССР Верховный
Смоленцев Данил ден
Советыв Кумышо Сессийже
Березин Андрюша.
25 майыште, 2 час кечывалым, Кремльыште, СССР
Верховный Советын заседаний залешыже Союз Советын
_______ __*
III сессийже почылтын.
Испытанийын
первый
Сессийым Союз Советын Председательже депутат
кечыже.Звонок йӱк шергылт
А .А Андреев почын.
А. А. Андреев йолташ Союз Советын Кумышо Сес- мек чыланат классыш пурен
сиешыже онченналашлан пуртымовопрос-шамычым огла шична. Таче мемнан класшатла. Депутат М. Д. Багиров Союз Советеш ончен сыште марий йылме дене
налашлан пуртымо вопрос шамычым Союз Советын Ку- диктант лиеш.
Туныктыно Иван Михай
мышо Сессий паша радэмыш пурташ предлагатла.
Союз Совет тыгай ончышаш паша радамым едино лович толын пурышат, мемнан дене поснак шыман
гласно утверждатлен:
1. 1939 ийлан СССР Государственный бюджетым ут- здоровитлыш.
Диктант
тӱҥале.
Ме
•ердитлымаш да 1937 ийыште СССР Государственный
чыланат учительын кажне
бюджетым шуктымо нерген отчетым утвердитлымаш.
мутшым сайын колыштын
СССР Калык Комиссар-шамыч Совет ввоситла:
2. СССР Промышленный строительство Калык Ко- возышна. Тыге возымчна
дене результат сай лийын.
ыиссариатым образоватлымаш нерген;
3. Союзный республиклаште автомобильный тран Чикулаев Егор, Степанов,
спорт Калык Комиссариат-шамычым образоватлыме нер- Ипатов, Кушаков письмен
ный пашам эн сайын ыштеген;
4. Кокымшо ден Кумышо Сессий Коклаште при- ныт. Нунылан Иван Михай
ниматлыме да СССР Верховный Советеш утвердитлы- лович отлично отметкым
шашлык СССР Верховный Совет Президиумын Указ шынден.
Кушаков Зосим.
ше-шамычым утвердитлыме нергсн.
Арын Н С Ш , 7-ше класс,
Депутат Алемасов йолташын предложенийже по
Морко район.
ч е т первый вопросымСоюзСовет ден Национальность
Совет пырля лийше засед шийыште колышташ маныв
Союз Совет пунчалым луктеш.
25 майыште, 4 час кечывалым, Кремлеш СССР Вер
ховный Советын заседавийзалешыже Национальность
Советын Кумышо Сессийже почылтын. Сессийым Нацио
вальностьСоветынПредседательже депутат Н. М. Швериик почын.
Национальность Советын Кумышо Сессийыштыже
Союз Советын
заседанийыштыже приниматлыме ончышаш паша радамымак единогласно утверждатлат.
Первый вопросым Национальность Совет ден
Союз Советын пырля заседаниешышт колышташ На
циональность Совет пунчалым луктеш.
25 майыште, 7 час кастене, Кремлеш, СССР Вер
ховный Советын заседаний залешыже Союз Совет ден
Национальность Советын первый пырля заседанийышт
ляЙын.
Председательствоватла—Союз Советын Председательже депутат А. А. Андреев
Йошкар-Ола 5 номеран началь
Пырля лийше заседанийыште: 1939 ийлан СССР ный школын 1-ше ,Я “ классышгосударственный бюджет да 1937 ийыште СССР госу те тунемше-шамыч школа гЫч калектын каят. Учитель
дарственный бюджетым шуктымо нерген доклад дене никулыш
ница Барвара Васильевна туСССР Финансе Калык Комиссар А. Г. Зверев йолташ немше-шамычым ужатен колта.
Фото А . Овечкинын.
выступатле н.
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Сайын возышна

41

ЧЫЛА ПРЕДМЕТ ДЕНАТ
ОТЛИЧНО СДАТЛЕМ

Павлов Алеша
1\Лше
классыште кажне чырыкыште хорошо ч да отлич
но отметка дене тунемын.
Тудо кечым кодыде, опоздатлыде школыш коштын.
Дисциплинже сай ыле.
Выпускной испытанийланат тудо сайын ямдылалтын. Але марте
Алеша
ыарий йылме дене устный
да письменный, арифмети
ка дене письменный испытанийым эртен. Тудо чыла

предметым отлично
сдат-г
лен.
ЯГ- Ш
- - Мый испытаний! го дым ом волноватле, пума
пашам спокойно ыштеи,
Молан
лӱдашыже, вег
мый чот
ямдылалтынам^
шкалаяем
ӱшанем.
Чыла предметымат отлично
отметка дене сдатлаш ямде улам,—манеш Павло»
Алеша.
С. Чайкина.
Пуял начальный школа,
Иошкар-Ола район.

х -

Мый эн первый отвечайш ым
Испытанийышке мыйкуа- |чучо. Кок вопросланат, са
ныше, спокойно тольым, йын шоналтышымат, отвейӧршешат лӱдын омыл.
' чаяш тУҥальым. Иван Алек*
СССР
Ковституцийым сандрович сайын каласкалтуныктышо Иван Алексан мемлан куанен.
Ведомо*
дрович классыш толын пу- стьеш тудо мыланем от
рыш. Тудо таче поснак личным шындыш.
весела.
Ала молан Лаврентьева
— Ида волноватле, моло Мавя ден Кожина Манж
гунамсе гаяк шкендам спо йодмо деч оячыч волвоват*
койно кучыза, шоналтен лышт. Мом гын, нунатсайыҥ
отвечайза,—мемнам шыма- ямдылалтыныт улмаш.
та тудо.
29 майыште физика дене
Мыланем эн первый от- испытаний. Тиде испытавечаяш логале. Билетым нийыште ме шкенам эше
налмем годым изишак вол- спокойно кучаш тӱҥалына»
новатлышым.
Вопрос-шаГребенщикова Галя.
мччым лудымат, каньылын Йошкар-Ола,8-ше номеран школам

ПИОНЕРСКИЙ КЕЧЕ ЛУМЕШ
КОСТЕР
23 майыште, б-шо номеран школеш Йошкар-Оласе
пионер-ШӓМычын
костерышт лие.
Костерым ВЛКСМ Йош
кар-Ола горкомын пионер
отдел вуйлатышыже Згурская Люба почо. Первый
мут
Марпединститутын
студевтше Шалин Мишалан пуалтеш.
Шкенжын кӱчык да со
держательный
беседыш
тыже
тудо
пионерский

организацийлан Владимтар
Ильич Ленинын лӱмжым
пумылан 15 ий теӧме верген раш каласкалыш. Костерыш толшо 238 пионер
тудын беседыжым куавень
колыштыч.
Беседа деч вара Пионер
пӧртысӧ йоча-шамыч ^ко н цертым ончыктеныт. Йочашамыч шуко марте ышт
шалане.
Варажым нуно»
духовой
оркестр почеш
танцоватленыт, тӱрлӧ О ^ф ,
модыш дене модыныт.
!•,
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ЯМЦЕ ЛИЙ
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ГРАНИЦА ВЕС ВЕЛНЕ
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Ворошиловградский
областьысе 47 пионер
ден школьник - шамычым Всесоюзный
ял
озанлык
выставкыш
кандидатлан утв ердитлыме,
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Начальный школыш
то тунемше-шамыч Бу
рьян
ден
Степа
нова гектар гыч 32
центнер
кечешудым
налыныт. Тиде школын
7-ше классыштыже тунемше-шамыч Светлана
Николаенко да Шура
Колесникова ик ге к
тар гыч 22 центнер
шыдаҥым налыныт.
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Поездым утареи
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Фашист-шамычын озаланы*
ме Испаннйыште шужен
илат. Кинде, шыл, ӱй, муно уке.
Чыла сатулан ак кӱзен.
Продукт картычка
дене
гына колталтеш.

Ворошиловград оласе пнонер-шамыч Корж ин Володя ден Щ ер
баков Витя,
Лабода
Юра ден
Папюшкин
Ваня выставкыш наҥгаяш
электрический
моторчикан комбайнын
макетшым ыштен ямдыленыг.

Башкирский ЯССР-ын правительственный
пӧртшӧ.

ГЕРОИЧЕСКИМ ИОЧАКаидаш ияш китайский ШАМЫЧ

— Тушманым сеҥашлан! Японец-шамычын
пресшукырак
тунемаш,
эш
еутледованийышт
дечаралалШ укертеогы л Лондонышто кандаш ияп! китайский ларак сайын кредалаш кӱ тын йоча-шамычым икжапТиде лозунг ки лан пещерлаште, чодраште
хӱдожник — Плато - Чанын леш...
тайский
молодежь
да йоча- туныктат. Тыгай пещерлашкарикатур ден сӱрет-шамыч
шамыч
коклаште
эн
попу- те туныктымо школа-шавыставкыже лийын.
мыч Баодина, Хебей пролярныйлан
шотлалтеш.
Тудын произведенийжевинцийлаште
шуко улыт.
Японский
захватчик-шашамыч калык коклаште ку
Японец-шамыч
Бейпимыч
китайский
школа-шагу успех дене пользоватмычым
пытарат.
Японец-шаныште,
Шанхайыште,
Тяньлалтывыт—сайын сӱретлы-»
зиныште, Нанкиныште да
мыч
15
тылзе
жапыште
китаме улмаш.
йыште шупшын налме ра- моло вере^т центральный
йонлаште (точный огыл дан китайский правительствын
ный почеш) 75 тӱжем утла издаватлыме учебвик, книшколым шалатеныт.
Ик га-шамычым из‘ятленыт. НӱШаньдун
провинцийыште нын олмеш шкеныштын
гына 20 тӱжем школым грэ- „учебникышт" дене туныкбитлыме да йӧршеш шала- тат. Американский „Эйша*
тыме. Туге гынат,нуно ки журнал тиде „учебник** гыч
тайский калыкым лыпланда* налме икмыНяр снимкым
рен огыт керт. Японец-ша- пуртен. И к снимке тыгай
мычын шупшын налме ра- улмаш: китайский йоча „кийонлаште захватчик-шамыч тайысе природын дарьже“
ваштареш ненависть чот подносым кучен щога, а
китайский йоча-шамыч груп
кушкеш.
Теве Японский военщи- па японский СОлдат-шамыНемецкий йоча-шамыч. Иктыже нын шупшын налме Цзян чым саламлат. Тиде шонен
чыла лукмо шояк снимке дене
? и а и , весыжлан 4 ий темын. су провинцийыште
Йӧсӧ илыш гынаг, иунооксалан школа-шамычым шалатыме нуно китайский школьниклийы н мурен, танцоватлен кош- гынат, йоча-шамыч садак шамычым ондалнешт. Но
ты т. Тыге урем воктеи танцоондален огыт керт. Японецяатлеи, мурен налме окса дене тунемыт. Нуным кресаньыкшамычын
шупшын налме,
.пӦртлаште
туныктат.
я у н о ешыштым пукшен ашнат

художник

Самырыкбиолог*
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Выставкыш
юный кандидатшамыч

*

30 августышто леген
дарный полководец Ни
колай Щорсын колымыжлан 20 иА темеш.
Тиде кечылан Черни
гове олаште Щорслаи
памятник ыштен ш укталтеш. Кызыт харьков
ский скульптор шамыч
М . Лысенко денЛ. Муравин памягннклан модельым ыштен ямдыленыт. Щ орс пурла кид
шым кӱш кӧ нӧлталын
имне ӱмбалне шинчыше
лиеш.

Аля Кондратьева 1915 нйыште Чита олаш
шамычын
пашазе ешеш шочын. Тудо Москваште электрозаводын Ф З У •штыжо тунемын, а варажым тиде
олимпиадышт
заводышто слесарьлан пашам ыштен. Воздухо
лийшаш
плавательный школым тунем пытармек тудо пИМосковский универ
лотлан пашам ышта. Тудо тӱрлӧ аэростат дене 30
ситет тений шыжым сагана наре чоҥештен.
мырык биолог-шамычын
олимпиадым эртара.
Школьник • шамычлан
Иоча кӱртньӧ тиде олимпиадылан кеЙоча
ҥежымак ямдылалташ
корно
ансамбль
пижман. Тидлан кажне
Горький
о л а ш т е школьник растений, ж и 
Эльтаркач НСШ (Ка йоча кӱртньӧ корным вотный - шамыч
дене
рачаевский АССР) пелен строитлаш тӱҥалыт. Ту- наблюденийым
ыштымуро ден куштышо йо*- до километр кутышан шаш.
Тидаеч
посна
ча ансамбль почылтын лиеш.
коллекцийым, гербариУ кӱртньӧ корно у йым ыштен ямдылыман.
ыле. Областной олимпиадыште тудо первый тунемме ийлан ыштен Тыгай материал лиймек,
шукталтшаш.
верым налын.
школьник-шамыч олимпиадыште участвоаатлаш правам налын кертыт.

Ро

Испанийыште шужен
илымаш
он

Английский печатьын увертарымымсе почеш, Палес
тиныште положений напря
женный
лийын шога. 21
майыште Иерусалимыште—
‘Палестинын
столицыштыж е —еврей-шамычын всеоб
щий забастовкыштым уэш
кенета увертарыме. Олаште
кевыт-шамычым петырме.
^ремлаште
еврей-шамыч
масса дене погынат. Войска
дек полиций ямде шогат.

ф

Палестиныштб
соӧытий-шамын

Генерал Франко дек да
тудын фашистский бандыже дек испанский калык
враждебно относитла. Ти*
дым испанийсе фашистский
газета-шамычат признаватлыде огыт керт.
Испанийсе шемерым фа
шист шамыч преследоватлат гынат, пашазе кварталлаште „Интернационалым“ да революционный
муро - шамычым мурымо
йук чӱчкыдын шокта.

з

Шукерте огыл 17 китаецшамыч Юхешке (Шаньси
провинций) японский раз*
еедкын пӧртышкыжӧ кенета пуреныт. Ну но японский
разведчик-шаиычым да вунын главаже—Накамурам
пуштыныт.
Тидым чылч китаец-шайыч пеш осторожно ыштеныт, японский часовойӓпамыч
ужынат
шуктен
огытыл.

коклаште фашистшамыч ваштареш
ненависть кушкеш

И

японский разведчик
отрядыи пытареныт

*

Н. А. Щорслан
памятник
шындалтеш

би

24 майыште 10 час
эрдене Советский Союзын
Геройжо М. В.
Водопьянов й о л т а ш
„Н — 170‘
самолетеш
Москва- гыч Амдермышке чоҥештен. Водопья
нов йолташ
Амдерм—
Желаний мыс—Уедине
ний остров—Челюскин
мыс районлаште эр ле
довой преднавигаЪионный разведкым ышта.
МӧҥГешла самолет Че
люскин мыс—Известий
остров-Белы й остров—
Амдерм маршрут дене
чоҥешта.
Тиде
чоҥештымаш
Китайский армийын пулеметчикше-шамыч северный Хунань дене северный морской
корнышто ийын состоякурыклаште.
(ТАСС фотохроника)
нийжым эреак эскерымаш ден изучатлымӓш
Китаец-шамыч
тӱҥалеш.
Испанский калык

Латкуд рекорд
16 майыште самырык
пилот-воздухоплава
тель Аля Кондратьева 335 кубический метр об‘еман „СССР ВР—31“ сферический аэростат дене
шкенжын чоҥештымашыжым пеш чаплын шуктен.
Тудо 14 май 20 шагатат 53 минутышто лектын каен. 15 май 19 шагатат 37 минутышто
.СССР ВР—31* Пензенский область, «Красный
партизан" колхозын территорийышкыже сайын
волен шинчын.
Самырык воздухоплаватель Аля Кондратьева
22 шагатат 44 минутышто тура 500 километр наре чоҥештен. Тудо шкенжын чоҥештымашыже
дене тӱрлӧ категориян аэростат-шамычлан кужун
да торашке чоҥештымаште ӱдрамаш-шамычын
16 рекордым ыштен. Тидын деч посна тудо 5 ий
ожно французский воздухоплаватель Жорж Кор
мьенын установитлыме международный рекордшым сеҥен. Тыгай аэростат дене тудо 1934 ийыште южышто 22 шагатат 34 минут лийын ыле.
Аля Кондратьеван чоҥештымыже нерген материалым утверждатлаш ФАИ-ш колтымо.

й

Водопьяновыи
арктический полетшо

5-ше классыште тунемше Ваня Колышкин
(Большевский
школа,
Московский
область)
кӱртньӧ корно воктен
мӧҥгӧ толмыжо годым
рельс торлымым ужын.
Тудо тунамак поезд
ваштареш шке пионер
ский галстукшым рӱзен
куржын. Машинист ту
дын сигналжым пален
да поездым шогалтен.
Поезд крушений лийме
деч утаралтын.

дене пырля яаонский захватчик-шамыч
ваштареш
героически
кредалмаште
акгивно участвоватлат.
Йоча-шамыч
коклаште
пионерский организаций ку
гу пашам ышта. Нунын инициативше дене китайский
йоча-шамыч коклаште „тунемшаш верч** движений
кумдан шарлен. Кызыт шуко тунемде илыше йоча-шамыч тунемаш тӱҥалыт. 2230 ий ожно китайысе ӱдрамаш-шамыч пеш заботный
лийыныт. Изи ӱдыр-шамыч
5-6 ияш гычак кул лийыт
улмаш. Нуно тунемын кертын огытыл. А кызыт китайысе ӱдрамаш-шамыч шуко ончык каеныт. Школыш
коштшо изи ӱдыр-шамыч
оборонылан оксам погаш
полшат. Кугырак ӱдыр-шамыч госпитальлаште пашам
ыштат, милосердий сестрам
ямдылыше курслаште тунетура
мыт.

районлаште илыше китай
ский школьник-шамыч захватчик-шамычые шакше улмыштым, янлыкланымыш*
Ӱым раш палат. Нуно шакше японец-шамычын лу
тужем дене ялым, школым,
библиотекым йӱлалтен, ша*
латен пытарымыштым, тӱ-

Китайский
студентка
лӱяш тунемеш.

жем дене титакдыме ӱдрамаш, йоча, шоҥго-шамычым
янлыкла пуштедымым, уло
китайский калыкын йӧсӧ
положенийыште илымыжым
шинчат. Нуно тнде нерген
палат велэ огыл, но ешышт

Китайский школьник-шамыч шинчымашым налашлан
велэ огыл, но эше сайрак
кредалаш, тыге японский
захватчик-шамычым
йӧршешлан сӱмыралаш тунемыт.
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Пушыш шинчын лӱҥгалтын
Вӱд ӱмбачын каена.
Йӱштылаш рӱж ге пуралын
Колла ийын коштына.

Йошкар-Оласе .Рекорд- у кинотеатр.

Фото

М.

Сай каналын каныш ж апы м
Пеҥгыдемын кушкына,
Школыш кош тын каж не кечын
Н аук вийым палена.

Чуршуковыи.

Иошкар знамя, лойго!
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лан ий еда 22 теҥге оксам ӱмбач налыныт.
Тудо жаплан кухарка-шамычын шочшыштым йӧратен огытыл, нуным туныктыде кодаш
тыршеныт. Школлаште дисцип
лина палочный лийын. Учитель-шамыч тунемшым кыреныт,
тӱрлӧ семын наказатленыт, кочкыш деч посна кодеденыт.
Мыйденемат
тыгай случай
лийын. Ик гана черкыште моло
гунамсе гаяк кумалынаыле. Ялагузе мый ӧрканенрак кумалынам. Молитвам туныктыш о мый
декем тольо да ӱп гыч кучен
кынелтен шогалтыш. Ш ыдыж
дене мыйым нелшаш гай шучкы н ончале да:
—Три дня без обеда!—манын
кычкырал шындыш. Тунам мый
кум кече кечвал 1кочышым кочде коштынам.
Учительница Кедрова йорло
еҥым ок йӧрате ыле, садлан
шке урокыш тыжо тудо мый дечем ик ганат йодын огыл. Моло йорло-шамычын йочашт денат ты гак лийын. Мыйын учи
тельский паша 1909 ий гыч тӱҥалын. Тиде ж а п ы ш т е ш у к о
шӱдӧ йочам туныктенам. Нуно
кызыт инженер, летчик, шукы ш т учитель лийыныт. Мый
нунын дене моктанем, кы зы тат
школышто шӱдӧ наре йочам
воспитатлем.
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Азманов Т.

Мемнан дечын ойго.
Илыш—пеледыш,
*
Сылнешт толшо май!'
Йэшвдр знамя, тый,
Каваште, вӱдвалне.
Знамя ден сылнын
Тӱрлалтын урем.
Древний Кремльын
Кӱ бащйя ӱмбалне,
ЗнаМя, мый тыйым
Ужамыс эре.
_
Тул, шикш, пожаргочын
Винтовкым кучалше
Китайский боец
Тыйым, знамя, ужеш.
Кугу курыкла гыч,
Развалин кокла гыч
Вӱр ден леведалтше
Испаний ужеш. ’
Лишем толеш пагыт
Кунам заводла гыч,
Ола гыч, ялла гыч,
*
Чодра гыч, йыр-ваш
Вянтовко ден знамям
Налеш пролетарий
Кумда мланде шар гыч
Тушманым йӧршешак
Кырен шалаташ!
Макс Майн.
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Иошкар знамя, тый,
Кумда ты элнаште
Виян ловыкталт,
Чолгыжал кечыла!
Знамям кучен ме
Йӧсым да нелым
Сеҥен улыаа дэ
Сеҥен каена.
Знамя йӱмаке
Миллионын шогалын
Тулышко, вӱдыш
Лӱдде пурышна.
Знамям, винтовкым
Ме кидышке налын
Тошто тӱням
Шалатен улына.
Зимний дворецыш,
Келге Сивашыш,
Куго, гӱжлалше
Пычкемыш тайгаш,
Пуля йӱр вошт
Ончык атакыш
Знамям нӧлтен
Каенна ме сеҥаш.
Йошкар знамя, тый,
Чолгыж да лойго!
Мемнан эл ӱмбалне
Коят кече гай.
Шукерте кораҥын

АННА СТЕПАНОВНА
НОВОСЕЛОВА
Дан приказ: ему—на запад,
Е й - в другую с то р о н у ...
Уходили комсомольцы
На граж данскую войну...
Ял мучаште куд угылан, ик гай
тгор иырня дене ыштыме у пӧрт
д е к лишемме семын мур йӱк
эре чотырак да чотырак шокта.
Каласымат о к кӱл, те вигак па.леда—тнде школа. Лач кум ий
•ончыч тиде олмышто арым шудо •шамыч мардеж деие лӱшкен
ш о гены т.
Кы зы г тыште
Русско-Шуй*
ский начальный школа.
Ш кол кӧргы ш пурмек, куль*
т у р тӱс шинчашкет вигак перна: порт кӧргӧ ару, окналаште
тӧрлӧ декоративный сад, пырдыжыште вождь-шамычын портретышт. Вот тиде школышто
орденоносец Анна Степановна
Новоселова тун ы кта . Ш оҥгы грак гы нат, тудым кеч кунамат
шыргыжалшым, куаныше чурияным вашлият.
Анна Степановнашке илышыж е нерген теве мом ойла:
—М ый йорло
кресаньыкын
ӱд ы рж ӧ улам. И зинекакачадеч
посна кодаш вереште. Мыланем
коряы м иочашлан лийын да
илен лекташлан авам кухаркы лан пашаи ыштен. Ш кенж ы н
падраш оксаж дене мыйым туныкташ ак тыршен. Стипендий
налме нергеи тунам шоналташат тошталтын о гы л . Тунеммы*

...........

,м_..........

Урок пытыш.* Эрла каныш.
Каена ме каналташ ,
ОЛыклашке да сатерыш,
Вӱд воктеке кол кучаш.

з

■Элнажым вӱчкен шошо толын
Ласкан лай шупшале чылам.
Эр кече ончале „ шыри воштыл
Ш и л йолжым шаркалыш кумдан.
Толдальыч тӱш кан ишрчык-шамыч
Куан дене м о кты ш т саднам.
Каваш те турий-влак ч^чкалъыч
*Пашашке вучен колхознам.
Ӱ я н кумда мланде шӱлалтыш,
Топланыш мемнан пасуна.
Кугешныше тр а кто р ч о т мурыш,
Курале нурнам озала.
М о тко ч йӧратен шошо эрым
К ум да нур ӱмбаке лекна.
Кумда у каш влак савырналтыт
У мур ден йоҥга машина.
А. Айгузин.

, ■■■

Чиншн-вунчин пеледалтын
Я л шеҥгелсе олыкна.
Кече йол дене шийла койын
Эҥер йылгыжын, йога.

И

Мӱгырен пМсскваи чоҥештыш
Вӱдылалте пыл коклаш.
Коккинаки, Гордиенко—
Тудын чапле экипаж .
Север мланде нуным уж ы н .
Кодо шыпак шарналтен:
„ Колтенам мый кодшо шошым
Уна-влакым уж а те н
' ^Курык-шачыч икте-весе
Юрын кӱш ш уйналт ончат
Шӱдыр-шаныч, ты лзе, кече
Юокол-влакым саламлат.
Хеҥыз валне тӱ ты р а йыр
Яӧча корным петырӓш.
Кӱдырчан да шолеман йӱр
Кӱртньӧ шулдырым кыра.
Л и й ж е велэ тӱ ты р а йыр
Кы рже велэ шолем йӱр
Йӧсым садак сокол-шамыч
Кеч могайымат сеҥаШ,ч
'Чакнен огыл кӱртнъӧ кайык
Ш онымашыжым ш уктен.
.Эше чаплын волгалгП кайыш
Мемнан знамяна шарлен.
Ӓзманӧв ТоЙблат.

ЯМДЕЛИЙ

Янна Степановна Новоселован
туныктымо школжо ку гу а к огыл,
83 тунемше уло. Нуно чыланат
пеш дружный, ваш-ваш чот келшыше улыт.
| Ш колышто
воспитательный
^пашам сайын шындаш т у немшешамычын ача-авашт дене пеҥгыде кыл кучымаш чотполшен.
Кажне чырык пытымек Анна
Степановна родительский погынымашым эртара. Тыгай погынымаш учительланат, тунемшешамычланат к у г у пайдам пуа.
Пионерский
отряд—школын
гордостьшо.
Отрядыште
37
пионер у л о —чыланат хорошо

УЛАН ИЛЫШ
Але кече лектын огыл,
Ял помжалтын пеш эрден.
Колхоз калык ик еш гае
Нур пашашке легылден.
Колхозная куида иасужо,
Мӱкш отар гай вел сурга.
Шочын шуко шурнынаже,—
Кажнын Шӱмжӧ куана.
Машина почеш йоген
Уржана кылта лиеш.
Лийын шурно мемнан шуко
Садлан кумыл нӧлталтеш.
Шурно вуйжо нелэ пеш
Мотор шочын шурнцяа.
Культураҥын вияҥеш
Кажне кечын колхозна.
Але кече нӧлтын огыл'
Ял помжалтын пеш эрден.
Колхоз калык мӱкш еш семын
Нур пашашке легылден.

да отлично отметка дене тунемыт.
Пионер-шамыч кокла гыч шукышт мӧнтыштышт
занимат*
лыме уголокым ыштеныт. Испы
таний жапыште нуно режим по
чет
заниматлат, шкеныштым
огыт перегружатле.
Социалистический соревнова
ний к у гу верым налын шога.
Тунеммаште ваш-ваш полшымо
дене кы зы т школышто начарын
тунемше-шамычым йӧршеш пы*
тарыме.
4-ше классыште тунемше отлияник-шамыч; Бахтин
Коля,
Бахтина Нина, Зубарев Шура,

Ордеаоносец Я. С. Новоселова отлично тунемше-шамыч
коклаште .П ограничники" книгам лудеш. Фото С. Чуршуковын.

Сергей Эчан.
Самойлова Катя, Трегубова Кла
ра, Сабанцев Миша началмы й
школым похвальный
грамота
дене тунемын пытараш муты к-'
пуэныт.

*

Э*

*

)

Анна Степановна туны кты м о
пашаште ЗО ий наре ӹшта. Ти-»
де жапыште тудо тӱжем наре
йочам туныктен, шке опытшым
самырык
педагог - шамычлан
эреак пуаш тыршен.
Тиддеч посна тудо тале об
щественница. Колхозник-шамыч
коклаште массовый умылтармаш
пашам ышта. Киров лӱмеш колхазышто ВКЦ(б)-ын 18 ше с'ездын
материалжым эреак умылтара.
Школьный обучений пашам,
ялласе школлаште йоча-шамычым советски воспитатлымаш
пашам
сай шындымылан да
ялысе общественный илышыште
активнын
участвоватлымылам
СС^Р Верховный Совет Прези
диум Анна Стенановна Ново—
селовам Трудовое Красное Зна-»
мя орден деве наградитлен.
Тыгай ку гу награда пумылаи
тудо советский правительстве
ден партийлан к у г у таум наласа:
—Советский учительство нерч
тыршымыштлан, мыланем ты гай
к у гу награда дене доверий ыштымылан партий ден правнтель—
ствылан к у гу тау.
Шкемын туныктымо
пашам
эше саемдаш да педагогвческий.
пашан мастер лӱмым честь дени»
сулаш мутым пуэм.
АНДР. РЕЧКИНЬ
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„БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЗАДАЧА “
Тиде треугольникын чыла могырысо числам вашталтыл шыидымек чылаже 34 лекше.

Великополь НСШ,
Оршанка район.

Елькин А.

Туштан сӱрет
Красногорский
чодра завод
НСШ-ын 1-ше классыште отлич
но тунемше Колб ш Боря школыш кая.
Фото А . Овечкинын.

Художественный литературым
куанен лудш

ек

и

Южо тувемше-шамыч ху
дожественный
литературым лудаш пешак ӧ р ка н а т .
А художественный литературым лудмек йылме лывырга, рушла ойлаш тувеКок маска иге-шамыч аваштым
мат. Мый М. Горькийын
Нунылан аваштым-.
„М а т ь \ „Детство*, А. С. вомдареныт.
кычалаш полшыза.
Пушкин «Капитанская доч
ка", моло книга- шамычыОтвет-шамыч
мат л у д ы н а м .
(10 майысе .Ямде лий“ -ым онСеменов Миклай.
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17
майӹште Нью-Йоркы11
со всемирный выставкыште
1937 ий. Фашистский Гер-момат пален налын огыт
советский павильон почыл- манийын ик олаже. Ком керт.
тын. Советский павильон- сомолец шамыч Карл Мерц,
Лӱтынь подпольный орым почмо торжествошто Гильде Булле да нунын ганизацийым палея налашгосударственный департа- йолташышт фашизм ваш* лан Карлым ик жаплан
ментын (иностранный паша тареш кучедалыт. Партиец тюрьма гыч луктыт. Но
министерствын) председа- Фриц йолташын куштымы- Карл тыште революцион
тельже Гендерсон, амери жӧ почеш нуно орудий ный пашам ышташ лийдыканский представнтельже ный заводысо пашазе-ша- ме нерген пален налеш.
да шуко моло-шамыч ли- мычлан
листовкым лӱк- Йолташыштын
полшымо
йыныт.
тыт.
дене тудо заграничный пасПашазе шамыч коклаште портым налеш да Герма
Павильоным почмогодым
антифашистский
влияни- ний гыч кая.
ойлымо речь-шамычьш пӱИспанийыште кредалме
тынь эл мучко радио де йым пытарашланлийын за
вод дирекций спектакль годым Карл ондакше шарне передаватлыме.
да таице дене вечерым фюрер улшо, ынде мятежСоветский павильоным ышта.
Но спектакль кӱ-! никын сержантше—Гарри
Вашингтонысо СССР пол- рылтеш. Залыште фашизм д^не
вашлиеш.
Тыште
номоченный представитель ваштареш кредалаш ӱжшӧ Карл Гаррим пуштеш.
Уманский йолташ почын.
листовка-шамыч
шарлат.
Обыск
лиеш.
ШтурмовикВыставочный комитетын
председательже Уэлен—со шамычын обыскышт нимоветский павильон икэн при гай результатымат ок пу.
Шарфюрер Гарри (штур
влекательный павильон,—
мовик взводын начальник
манын ойлен.
ше) листовка шарымаште
комсомолец Карл Мерцым
подозреватла. Но Гарри
тудым причина деч посна
арестсватлен ок керт. Садлан тудо Карл дене вес
семын расправым ышташ
решитла.
Заводышто у смертонос
ный газым
испытатлыме
амал дене, ончычак локт^ылмо противогазым чиктымек, Карлым окуриваний
комнатышке
пуртат. Но
Фриц (газовый лабораториКинофильм гыч ик сӱрет.
йын механикше) испыта
Республиканец-шамыч
ин*
тельный
камерышке газ
тервент-шамычым
шке
поолмеш кислородым темен,
тыге Карлым колымаш гыч зицийышт гыч атака дене
поктен колтат.
утара.
Тунам Гарри Карлын вургемышкыже
йыштак листовкым чыка, обыск годым листовкым муыт да
арестоватлат.
Тихий океанысе Верде остров
Карл Гестапон мланде кенета
океанышке волаш тӱҥаКисловодскышто клинический
санаторийын
грязелечебницы- йымалсе тюрьмаште. Т у лын. Островын 4 тӱжеман кажым ыштен шуктымо. Тыште дын деч йодыштыт, кырат, лыкше эвакуироватлалтеш.
Верде-Филиппинскнй архипесердечно-сосудистый черым нар- тудын деке провокаторым
яанный ванна да лечебный лавра колтат... Но тудо шкен- лагын кугуак огыл островшо.
Тудо Мосон ден Миндоро остров
дене эмлаш тӱҥалыт.
Снимкыште: У грязелечебница. жым пеҥгыдын куча. Фа- коклаште. (Манила гыч 110 ки
шист-шамыч тудын деч ни- лометр наре лиеш).
ТАСС Фотохроника.

от

Советский павильон
почылтын

28 май 1939

РЕЛИГИИ ВАШТАРЕШ
КУЧЕДАЛМАШ— КОММУНИЗМ
ВЕРЧ КУЧЕДАЛМАШ
Религий—айдем сознаний- онны й агитацийым шарыыште капитвлизмын ик эн шашлан шемер масса кокреакционный пер ежитокшо. лаште влиянийыштым окаКугыжан Российыште ты зыватлаш тыршат.
Поповщина нине пайрегыде крестьянский озанлыкшамыч природынстихийный мым шкенжын шкурниче
вийже дене: кукшо ийгече, ский цельжылан, калык кокнеурожай, шолем да тулеч лаш религиозностьым шамоло дене кучедалын кер- рышашлан использоватла.
Чыла
религитын огытыл.
озный пайрем-шамыч эн не
Тунам пычкемыш, куль- лепый дикарский обряд-шатурдымо да забитый кре- мыч дене эртаралтыт.
саньыклан чыла ял озанлык
Теве
Семык пайремым
паша ала могай святойын налына. Оемык пайрем древкидыштыже улмыла койын. ний славян шамычывак улЯтыр вере Никола, Се маш. Нуно тунам раститель
мык, Троица, Ильян кече, ный дух-шамычлан ӱшанеСпас да моло тошто пай* ныт, вине дух-шамыч шурремым але мартеат пайрем- но шочыктымаште, шудо
лат.
кушмаште, чодра сылнештРелигиозный пайрем го- маште полшат манын шонедым ожно да кызытат поп- ныт. Савдене тӱрлӧобрядым
шамыч шке интересыштлан эртареныт да нунын деч
кумалылявын, йӱмашым, развратым полышым йодын
да тӱрлӧ контрреволюци ныт. Вес могырым, славянУнолн» Марглавдита № А » 475.

Вврдв остров
окванышкв вола

Ш ор уиьжо НСШ,
М орко район.

Сатым кушта

чо).
Могай ола: Аян.
Могай животный: Кит
Эн ончыч чын ответым ксятеныт. Муравьев Миша (ЙошкарОла педучилище), Байков М и
хаил (Елеево НОШ , Косолоп ра
йон).
(16 майысе „Ямде лий “ ым оичо)

Шеншедӱр
начальный
школышто тунемше Куд
ряшов Ваня шкенжын бо
Чайнворд
танический комнатше уло
Тудо шуко тӱрлӧ сатым
1. Апалач. 2. Чита. Ь.. Алдан.
кушта. Комнатыште сад- 14. Некрасов. 5. Виктория. 6.
лан келшыше температу- Ямал. 7. Лото. 8. Осло. 9. Ор
10. Нигер. И . Ракета. 12.
рым термометр дене па леан.
Антрацит. 13. Тарим. 14 Метр.
лен шога.
15. Ромен Кош. Чын ответым
Сергеев Аркадий.
Байков Васлий (Шернур средний
М орко район, А з ‘ ял
Н С Ш , 6-шо класс.

шамыч колышо-шамычлан|сна улыт. Но тидейӧршеш
ӱшаненыт, нуно илаш пол* 1лийдымаш, кӱлеш окылым
шат
манын
шоненыт, ойлыштмаш, тудын нерген
садлан тиде кечылаште религиозный культын шке
нуным сийленыт, нунын деч служительже-шамычат ой
леныт.
полшаш йодыныт.
Но жап ятыр эртымеке, Троица годым верующий
славян-шамычын семык пай- шамыч илыме верыштым,
пӧрт-ша
ремышт церковный пай- молитвенный
ремыщ севырнен да южо мычым
сылнештарашлаи
вере Троицын дене иктыш пеш шуко самырык куэ-шамычым руэн локтылыт.
ушвен.
Семык шошо паша тӱҥа- Мутл^н, троица кечылашлме жапыште лиеш, сад- те кызытат эле илыме вер
ланак тудо моткоч вредный ыштым сылнештараш ик
да реакционный. Тудлан самырык пушеҥге гыч руаш
кӧра паша кӱрлалт кертеш пуаш гын, Марийский рес
да шемер-шамычым аҥыр* публика мучко 11400 самырык куэ локтылалтеш. Мутараш полша.
Утларак кумдан шарлы- тат уке, тиде обряд мемнан
ше кеҥежымсе религиозный чодра озанлыклан, вӱд запайрем—тиде
„троица". пасым аралымаште, а тыгеТроица
пайрем, поп-ша- же социалистический земмычын ойлымышт почеш, леделийланат пеш кугу эҥпуйто кум лицо „святой гекым конда.
Троицын да моло рели
троица" лӱмеш—юмо, эргыже дасвятой шӱлышлӱмеш гиозный пайрем кечылаште
установитлыме.
Черкын ятыр вере кызытат йӱмаш
туныктымыжо почеш, нине кая, тидыже хулиганствыш,
кум лицо пырля ик единый кредалмашыш,
сусырты
юмо семын существоватлат, машыш конда. Тыгай пайдатудожапыштакпосна-по-рем кече шаыыч предприя

школа) колтен.
РЕБУС: Капитан ӱдыр.

тий да колхозлаште труд
производительностьым волтат.
Верующий-шамычын рели
гиозный бытыштышт але*
марте Илян кече кугу ве^рым налын шога.
Шонен лукмо Илья про
рок пуйто кӱдырчӧда волгенче дене заведыватла..
Ожно еҥ • шамыч природын явленийже-шамычымй
чын умлен огытыл, кӱдырчӧ»
да волгенче каваште фанта
стический
Илья пророк
улмо дене лиеш манын
шоненыт. Ончет гын, тиде.
чыла шояк.
Конечно, тыгай пайремшамыч ял озанлыклан вред;
деч молым нимомат огы т
кондо.
Религия—урожайын моткоч шучко тушманже, колхоз-шамычын ярый против**
никше.
К. РАДАЙКИН.

О тв . р е д а кто р —
И. М . М УЗУРОВ.

Йошкар-Ола, Мяргосиздатын типографнйхе.
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