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СССР Верховный Совет Президиум Секретарь—
А. ГОРКИН.

Советский Союз Герой комкор
Я. В. Смушиевичым „Золотая звездам
кокымшо медаль^дене наградитлыме
Советский СоюзЦ [Герой
званийым налашлан правам
цущо Р К К А Военно-воздуш
ный часть-шамычым организоватлымаште
боевой
заданийым образцово шуктымылан Советский Союз
Герой комкор Яков
Вла
димирович
Смушкевичым

ой

на
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СССР Верховный Совет Президиумын

1 Конный Армийлан 20 ий
теммашеш, 1 Конный Армийым организоватлыме пашаште пеш ку гу заелугым
.ыштымылан Советский Со

Ш укерте огыл Марий Николаевна Лебедевам да
ский Государственный теа- 51-ше избирательный округ
трын артистше ден паша- деч Йошкар-Ола городской
еҥже-шамычын предвыбор Совет депутатыш театр пеный погынымашышт эртыш. ленее первичный
комсо
Погынымашым
местком мольский
организацийын
председатель артист Ор еекретарьже Ф. А. Семенов
ловский
йолташ
почын. йолташым выдвигатленыт.
Театрын директоржо Маймин йолташ шке выступленийыштыже
избирательшамычым
Ленин—Сталин
партийлан
мучашдымын
преданный улшо еҥ-шамычым горсовет депутатыш
кандидатлан выдвигатлаш
ужын.
Марийский АССР-ын За
служенный артистше И. Т.
Якаев йолташ 37*ше изби
рательный округ деч Йош
кар-Ола горсовет депута
ты ш кандидатлан Марий
ский писатель Сергей Н и 
колаевич Николаев йолташым выдвигатлен.
— Сергей
Николаевич
С. Н. Николаев йолташ.
Николаев йолташым мый
Фото С. Чурш уковы н.
лу ий годеек палем,—манеш Якаев йолташ.—Нико
лаев йолташ мемнан пагалыме йолташна. Тудын возымо „Салика* да „ 18-ше
Мый 5-ше клаееыште туий* пьесше-шамычым ка
лык куанен онча. Тудо теа- немам. Школа гыч мӧҥгыштрланат ку гу полышым пу- кӧ толмекем газетым, тӱрлӧ книгам лудам. Ачам ден
эн шога.
И. Т. Якаев йолташын авамланат газетым эре лувыступленийжым
артист- дын шогем, нуно мыЙым
шамыч шокшын поддержи- куанен колыштыт. Местный
Советлашке еайлыме нерген
ватленыт.
Тылеч посна 34-ше изби Положенийым лудын пытарательный округ деч Йош- рышым. Лудын пумемлан
кар-Ола горсовет депута- ачам ден авам таум калаСавкин Аркадий.
гыш кандидатлан Марий- еышт.
:кий АССР-ын Заслужен Еласал район, Микряковский
ный артисткыже Елизавета \

ци
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Советский Союз маршал С. М. Буденный
йолташым Ленин орден дене наградитлыме
нерген

Йошкар-Ола горсовет депутатыш кандидатлан
марийский писатель С. Н. НИКОЛАЕВ,
МАССР-ын васлуженный артисткыже
Е. Н. ЛЕБЕДЕВА да Ф. А. СЕМЕНОВ йолташшамычым выдвигатлыме

ал
ьн

Первый Конный ариийын 20 ияш юбилейже кечын
тудын боецше ден командирже-шамычлан—боевой са
дам!
Иошкар Армийын основыжым лыштыше да тудым
грееный вийыш савырыше Буденныйлан, Ворошиловлан,
Куликлан, Тимошениолан, Щаденколвн, Городовиковлан,
Аяанасенколан, Тюленевлан, Черевиченколан, Еременколан
моло-шамычланат салам!
Генерал-шамычым-Деникинмм, Мамонтовым, Шку
рой, Чесноковым, Врангельым разгромитлыше да Жито
мир районышто исторический рейд жапыште Пильсудекийын войскаже-шемычым кумыктышо Йошкар Армийын
1оацше, командир да политпашаеҥже-шамычлан салам!
Западный Украина ден Западный Белоруссийым польм яй пан шамычын гнетышт деч утарышаш верч кучедалмяште шкенжым чап дене леведше пӱтынь мемнен коняяцылаи, тиде шотышто—мемнан конноармеец-шамычлан
еелам!
Мемнан великий советский родинын ееҥымашыже
яерч битвылаште шке вуйыштым пыштыше Пархоменко
лая, Дундичлан, Мороеовлан, Литуновлан, Бахтуровлан
да шуко моло конноармеец-шамычлан курым мучко шаряымаш да чап!
И. СТАЛИН.

ЗолотаТ^везда кокымшо
медаль дене наградитлаш,
бронзовый бюетым еооружитлаш да
наградитлалтшын родинешыже
тудым
постаментеш уетановитлаш
СССР Верховный
Совет
Президиум 1939 ий 17 ноябрьыште Указым луктын.

Таум калаеышт

Юркан еай
пашаже
Полевщиков Юрка М орко
район, Весь-Шӱргӧ непол
ный средний школын 6-шо
классыштыже тунемеш. Тудо газета-шамычым лудаш
пеш йӧрата.
Юрка ачаж ден аважлан
Марийский АССР-ысе шемер депутат-шамычын мест
ный Советлашкышт еайлыме нерген Положенийым
йӱкын лудын лектын. Кы
зыт тудо „Марий Коммун*,
„Рвезе Коммунист* да „Ямде лий* газетла гыч тӱрлӧ
увер-шамычым йӱкын лудеш. Тидлан Юркам ачаж
ден аваже моктат.
Моло тунемше ден пионер-шамычланат Юрка еемын ышташ кӱлеш.

Шишков Эчу.

Морко район,
Весь-Шӱргӧ НСШ.

Мый агитаторлаҥ
полшем
Мемнан колхозышто аги
татор Сиванов колхозник
ден колхозница-шамычлан
районный да сельский Советлашке еайлыме нерген;
эре умылтара. Мыят тудлан полшем. Мый местный;
Советлашке еайлыме нер
ген Положенийым сайын
шинчем. Мом шинчымем
ачам ден авамлан калаекалем, колхозын канцелярийыште погынышо колхозНИк-шамычланат
Положе;?'
нийым лудам. У газета толеш— мый
тужеч
тӱрлӧ
увер-шамычым лудын цуэм,
нуно колышташ пеш йӧра*
тат. Акпулагов Аркадий.
У-Тор'ял район,
Тошто-Тор'ял средний
школын 8-ше клаееыште

Йошкар-Ола городской Совет депутатыш ка и д и д а т-с ?мычым вь д г игатлыме лӱмеш Маргостеатрысв пашаеҥ-шамычын вогы нымавы ш т.
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ЯМДЕ ЛИЙ
Первый Конный
Армийыи
иавалерийсиий
дивизийже-шамычым
СССР орден дене
яаградитлыме нерген
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30 мужественный воиншамычлаи Советсний
Союз Герой званнйым
присвоитлыме
Правительствын боевой
заданийжым образцово шуктымылан да тидын годым
^еройствым ончыктымылан
Ленин орден ден „Золотая
'Звезда0 медальым вручитяыме дене Советский Со
юз Герой званийым 39 м у
жественный / воин-шамычлан
присвоитлаш
СССР
Верховный Совет Президи
ум Указым луктын.

С. М. Буденныйын
музей пОртшӧ
Буденновский етаницыште
(Ростовский область) Совет
ский Союз маршал С. М.
Буденныйын илыме пӧртеш
музейым почмо Экспон тшамыч коклаште Первый
Конный
армийын
тӱрлӧ
боевой эпизодшо-шамычым
ончыктышо верыее худож 
ника амоучка-шамычын картинышт пеш ш укоуло. Ты
гай картина-шамыч вниманийым шупшылыт:
«Бой
вод Царицыном*, „Бой под
Ростовом*.
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СС.СР Верховный
Совет
Президиум
Председатель—
М КАЛИНИН.
СССР Верховный Совет
Президиум
Секретарь—
А. ГОРКИН.
Москва, Креыль. 1939 ий
17 ноябрь.

в

Тидын
марте
Красное
Знамя орден дене да Ленин
орден дене наградитлыме,
Ворошилов йолташ лӱмеш
4-ше Донской казачий дивизийым.
Тидын
марте Красное
Знамя орден дене да Ленин
орден дене наградитлыме,
Буденный йолташ лӱмеш
6-шо Кубано-Терский каза
чий Чонгарский дивизийым.
Тидын марте Красное
Знамя орден дене да Ленин
орден дене наградитлыме,
Моровов лӱмеш 11-ше кава
лерийский дивизийым.
Тидын марте
Красное
Знамя орден дене да Ленин
орден дене наградитлыме,
Сталин йолташ лӱмеш 36-шо
кавалерийский дивизийым.

до

Красная Звезда орден дене

он

Тидын
марте Красное
Знамя орден да Красная
Звезда орден дене наградитлыме, Пархоменко лӱмеш 14-ше кавалерийский
Хивизийым.

ф

Ленин орден дене

з

наградитлаш:

мын генеральный еекретарь- еекцийжын членже-шамыч йын опытшым ончыктышо
жылан еайлалтеш, а ик ий капитализм вагйТареш, им „ВКП(б) Историйын крат
гы ч—французский
комео- периалистический
война кий
курсшым* тунемыт.
молын руководительже ли- ваштареш, мир верч, чапле
Кызыт, хищный империаеш. Ынде ятыр ий годее- илыш верч кучедалыныт.
лист-шамычын шуко калыкак Раймон Гюйе ФранцийКИМ -ын
вуйлатымыже кым кокымшо империали
ыее компартий Ц К политдене эксплоататор да еҥым стический войнаш шупшРаймон Гюйон 16 ияш бюрон членже лийын шо- кулыш
кучедалме
еавырыше-шамыч мышт годым,
улмыжо
годым Молоде- га.
ваштареш
кучедалмашеш верлаште солдат шиньежьын
Коммунистический
пашазе молодежьын пеш льым чийше пашазе ден
Интернационалже органнвӱш уко
организацийже-ша- кресаньык-шамычын
зоваялтын.
мыч шочыныт. Кодшо ий- рышт йогымо годым, МолоФранцийын пашазе молоыште молодежьын Нью- дежьын Коммунистический
дежьшо чӱчкыдын ш уко
Йоркышто лийше тӱнямбал Интернационалже тиде за
еҥан
погынымашлаште,
конгрессышке тӱнян 54 эл- хватнический, грабитлыше
еходлаште,
митинглаште
лаее 40 миллион рвезе ден война ваштареш вигак да
тиде
еамырык
пашазын
ӱдыр-шамыч шке делега- лӱдде выступатла, миллион
пламенный ойлымыжым ко
тыштым колтеныт. Комсо дене шемер молодежьым
лыштыныт. Тудо француз
молец да К И М дек ушны- война ваштареш кучедалаш
ский комсомолым органишо еамырык революционер- организоватла да иктыш
зоватлымаште пеш кугун
шамыч 5 ий жапыште 110 уша.
полшен, изиж годсекак патӱжем гыч 746 тӱжем мар
Молодежьын Коммунис
шазе клаееын пчшаже верч
те—почти 7 гана шукемы- тический Интернационалже
кучедзлаш тӱҥалын.
ныт. Тӱжем дене еамырык кажне кечын кушкеш да
Вот
Гюйо—Алжирыште
еҥ-шамыч подпольеште па пеҥгыдемеш, тудын радамафриканский
етрелок-шашам самоотверженно ыш же-шамыч куш кы т, кучемычын полкышто солдат.
тат, капиталистический элдалмашеш олаее да ялыее
Туш то тудо империалисти
лаште тӱжем дене комеоческий
война ваштареш
пеҥгыдемеш.
молец-шамыч революцион молодежь
виШак выступатла, еолдатный пашам ыштымыштлан Маркс—Энгельс — Ленин—
шамычлан войнам буржуатюрьмалаште да концен Сталин знамя дене, Комиизийын шке кӱлешлыкышт
трационный
лагерьлаште тернын знамяже дене Моверч ыштымышт, шемерорланен илат.
лодежьын
Коммунистиче
шамычлан \ колымашым да
Раймон Гю йо—КИМ ИсПӱтынь тӱнян революци ский Интернационалже еаойгым кондымышт нерген
пплкомын да Фраяцийысе
умылтара.
Солдат-шамыч
онный молодежьшо Всесо мырык тукымым у ееягыкомсомол ЦК-н генераль
Раймонын сайын, моштен
ный еекретарьже.
юзный Ленинский Комму машыш мланде шарыи ху
ойлымыжым чот йӧратен
ужашыштыже—
нистический Молодежь Со ды мы шо
колыштыт.
Молодежьын
Коммуни
СССР-ыште
молодежь моюз
д
е
ч
-К
И
М
-ы
н
вӱдышӧ
Раймон Гюйо тюрьмаш- стический Интернационалте. Военный суд тудым ре же 20 ий существоватлыме еекцийже деч—кучедалаш, гай илыш дене ила, вот туволюционный паша ышты- жапыште шагал огыл ты
мыжлан еудитла. Судын гай чапле революционерзалыштыже тудо комсомо- шамычым воспитатлен. Пӱлын задачыже, комсомолын тынь тӱнян революцион
кучедалмашыженерген лӱд- ный молодежьшо револю
де ойла.
ционный паша верч тюрьРаймонын ачаже ондак малаште
орланен илыше
колен, еадлан тудо ачажын Зольтан Вайнбергерын, Па
ешыжым ашнашлан пашам аво Коскиненынлӱмыштым,
ш уко ыштен. Изи йоча ул- пашазе
клаееын пашаже
мыж годымак фермышке вррч колышо Кончита Ма
пура, вара кӱртньӧ корныш- лой, Аида Лафуэтен, Войко пашам ышташ куена. ковын да моло еамырык
Тиде рвезын лийме чыла революционер-шамычын лӱверлаштат молодежь рево мыштым нигунамат ок монлюционный настроениян ли- до.
еш. Тудым
французский
Тений 20 ноябрьыгате
полиций поктылын, еадлан Молодежьын Коммунисти
тудо подпольеште пашам ческий Интернаципналжыышташ тӱҥалеш. А икмы- лан 20 ий теме.
няр ий гыч Гюйом адакат
К И М 1919 ийын 20 ноябрьыште,
пролетариатын
арестоваят.
Тюрьма, революционный великий вождьшо—Влади
паша, адак тюрьма да ада- мир Ильич Ленинын иникат революционный п а ш а - циативше дене основатлалПааво Коскинен—Финляндийысе революционер (шолашт*).
комсомолец Гюйон ятырий тын.
Пурлаште Зольтан Вайлбергер—венгерский революциенер.
Тиде ийлаште К И М чанжапыее илышыже тыгае.
Пламенный
большевик, ле, героический корно де ееҥаш да у илышым ыш гай куанымашан да пиалжн
Молодежь Коммунистиче не каен. Гудлан корным таш тунемеш. Тӱнян чыла илышышке нуным вӱден
комсӧмолецше-ша- наҥгая.
ский Интернационал Испол- пролетариатын в е л и к и й эллаее
В. Потоцкая.
комын членже, Гюйо рев >- вождьшо - шамыч—Ленин мыч марксизмым-ленинизлюционный пашаште каж- дене Сталин ончыкгеныт. мым сайын палат, нуно Все
не кечын кушкын. 1935 нй Молодежьын коммунисти союзный Коммунистический
ыште Гюӓо К И М иеполко- ческий со ю зш ы н -К И М -ы н (большевик-шамыч) парти-

И

1 Конный Армийым орга*
визоватлымылан 20 ий теммашым палемдашлан, Со
ветский Союзым аралыме
годым боевой заслугылан
да боевой ден политичес
кий подготовкышто сеҥымаш-шамычым ыштымылан

С. М. Кировяая
памятник

Революцийын трибунжо—
Сергей Миронович Кирявлан Воронежыште памятник
шындалтеш. 3,5 метр кӱкшытан бронзовый фигурам
отливатлыме. Тиде проежтым скульптор Н. В. Том
ский ыштен.
Памятник С. М. Киров
лӱмеш завод воктенсе екверыште шыидалтеия.
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Йошкар-Ола 4-ше номеран школысо 34 №-ан пионерской о тр ядын пашаже

Звенаштыиа ик
яачар тувемшат
уке

Сай пырдыж
газета верч!

шындаш.
(Ответственный
Васенева Люба).
5. Избирательный ?"участкым украшатлаш полшаш.
(Ответственный Пискарзва).
6.
Избиратель - шамыч
коклаште
„Положение о
выборах" книгам шаркалаш.
Планыште ончы к т ы м о
чыла пашам шукташ тыр
шена.

„Чапаевцы‘
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и

пионерский звенан
Ю ноябрь гыч 5
декабрь марте
паша планже

й

би

бл
и

1. 21 ноябрьыште звенье
вой сбор лийшаш. Тушто:
а) „Дальневосточная- мурым тунемына;
б) ударница Люса Гетма
нова шкенжын уроклан кузе ямдылалтмыже нерген
ойла-,
в) Васильева Рита леген
дарный герой Чапаев нер
ген каласа.
2. Детский технический
станцийыш „Таир" лагерь
илыш гыч с н и м а т л ы ме
снимке - шамычым ончаш
каяш. Тугак авиамоделистшамыч дене беседоватлаш.
3. Конституций кечылан
посвящатлыме о т р я д ной
сборлан сайынямдылалташ.
а) Конституций кечылан
посвящатлыме
отрядной
с б о р ы ш т о : „Сталинский
Конституций кече—шемер
калыкын пайремже* тема
дене беседа лиеш. *
б) 5 декабрьлан 61-ше№ан избирательный участкысе
избиратель-шамычлан концертым шындена.
4. „Ц ир к" кино сӱретыш
коллективно каяш. Сӱретым ончымек,
сборышто
тудын содержанийже нер
ген беседым эртараш.
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Мыйыи звена вожатыйлан
сайлымек, пашашке
ягуаяен пижым. Эн первы*
я к план нерген шонаш тӱҥальым. План деч посна
пашам ышташ йӧсӧ.
Звенан паша планжым
иштыме деч ончыч звена*
се пнонер-шамыч дене погынен планышке мом пур- '^Йошкар-Оласе 4 номеран ?эре*полшен шогымыжо дене
тышаш нерген каҥашен на- школышто вожатыйлан мый Володя алгебра дене начар
шыже годсек пашам ыш- отметкым пытарен.
Тугак
тем. Первый кече гычак Халтурина, Орлов ончыч наотряд ден отряд, звена ден чарын тунемыныт гын, кы 
звена-шамыч соревноватлен зыт сайын тунемаш тӱҥат у н е м ы т . Договорым тер- лыныт.
гат. Тнддеч посна йочаШеҥгелан кодшо-шамыч
шамыч парт коклаште со- дене звеньевой сборышто
ревюватлат. Т у н е м м ы н
результатшым счетчик-шамыч кажне кечыа шотлен
итогым ыштат. Тиде сай
отметка налмаште
кугун
полша. Вет кажне парт
первый верым налмаш верч
кучедалеш.
| Отрядной сбор расписа
н и й почешаккуратнолиеда
Васильева Рита
5да пеш веселая эрта. Сболын улына, и вара планым | рышто первыяк беседа эрБеседа почеш
шптышна. Йоча-шамыч шу- таралтеш.
йоча - шамыч шкеныштын
«го сай ойым пуышт.
самодеятельность ы ш т ы м
Мемнан звенан планыште
ончыктат: мурат, танцоват-®ай тунемшаш верч куче- лат, тӱрлӧ семын модыт.
дклмаш да общественный
Тугак газета гыч тӱрлӧ
яайа тӱҥ верым налеш.
интересный материал-шамыК ӧ кузе
тунеммым ме чым тӱшкан лудына. МемВиногорова Нина.
«борышто пален
налына. нан вождь да учитель вели
Ш еҥгелан кодаш
тӱҥал- кий Сталин йолташын да
шым ончык лукташ полше- Ворошилов йолташын био- вожатый, классный рукожа. Тока ко к йоча шеҥге- графийыштым т у н е м ы н водитель-шамыч беседоватлат.
лан кодаш тӱҥалыныт ыле. улына.
Нунылан тунамак Петухо
Ятыр гана киношко кол
ва Галя ден
Костромина лективно м и е н н а . ГСО, Мемнан полышна
Валя уло кумыл дене пол- ПВХО кружок-шамыч па
Уло советский калык из
шаш тӱҥальычат,
кызыт шам сайын ыштат. Знач- биратель кампанийыште аксайын тунемыт.
Звенаште кист-шамыч ешаралтыт. •тивне участвоватла. Пар13 еҥ улыт. Шеҥгелан кодШукерте огыл ленинский тийын да комсомолын вер^по иктат уке.
комсомол радамыш 13 пио- ный помошникше — юный
^ С б о р ы ш то политический нер-шамычым принматлыме. пнонер-шамыч тиде ку гу
Мемнан отрядыште пыр- пашаште активно полшысобытий нерген газета гыч
лудына. Мом огына умло дыж газета лектеш. Туш то шаш уль1Т< м е тидлан лигыч, отряд вожатый раш пионерский илыш сайын он- йын, тыгай планым ыштен
чыкталтеш.
'улына:
уиылтара.
Кызыт ме избирательный
1. 13-шо избирательный
Общественный пашаште кампанийыште активно полактивно полшена.
Пионер шена. Йоча-шамыч участ- участок дене пеҥгыде кы-шамыч ача-аваштлан мест кыште уло кумыл дене куа* лым кучаш. (Ответственный
Александрова Надя).
ный Советлашке сайлыме нен пашам ыштат.
мерген Положенийым лу2. ЗО ноябрьыште избира
Сай паша дене пырля тель. шамычлан „Т рус“ пьедыт. Лишыл жапыште
из
шындаш.
бирательный участкыш ка- ситыдымашатуло. Мемнан
ен, художественный лите- отрядыш тезш е начар о т-! 3. Йоча комантым оборуметкан-шамыч ик
мыняр
ратурым лудын пуэна.
еҥ улыт. Мемнан задача: доватлаш да тушто дежурышташ.
(Ответ
Отрядыште кум
Звена нунылан полшен,
ончык ствым
уло. Кум звена дене пырля лукташ. Кокымшо чырык ственный Германова Люса).
4. Сайлыме кечын избирачапле альбомым
ыштена. пытымылан ик начар тунемтель-шамычлаи
кондертым
Альбомышто З а п а д н ы й шат ок лий манын ӱшанена.
украинысе ден
Западный Пионерский пашаште клас
белоруссийсе
ш е м е р ы н сный руководитель Мария
влы ш ы ш тгы ч сӱрет-шамыч Алексеевна активно полша.
ляйыт. Сӱрет-шамычым газет-журмлл гыч погаш звеОтряд начарын
яаласе чыла пионер-шамыч
яолшеяыг.

тунемшешамычлан кузе
Васильева Рита.
пош а
Йошкар-Ола, 4 нонерая школа.

7-же .А *

отрядысе

1 номерая

зеева вож атий.

ют

4

Мемнан 7-ше „А * отря
ды ште „Вперед “ л ӱман иыр**
дыж газета лектеш. Пырдыж газетын тӱҥ задачыже
—сай тунемшаш верч кучедалмаште чарныде полшаш. Туш ко йоча-шамычын
тунемме
опытышт, физ
культурный паша, соревноватлен тунемме, круж окшамычын пашашт нерген
возыман. Тиде задачым ме
шукташ тыршена.
7-ше „А “ классыште тунемше-шамыч
шыжымак
сай да отлично тунемаш да
шеҥгелан кодшо-шамычлан
полшаш обязательствым налыныт ыле.
Тиде обязательствым кузе
шукталтмыжым мемнан газета раш
ончыктен шога.
Теве ме шеҥгелан ?кодшылан полшымо
нерген
ятыр статьям пуртен улына ыле. Тиде пример
почеш ятыр тунемше-шамыч
ваш-ваш полшаш тӱҥалыныт. 7-ше „А " классыште
тунемше Васенева
Люба
алгебра дене начар тунемше Шалагнна Тасялан, а
Шалагина Васеневалан не
мецкий язык
дене тунемашыже полшат. Отряд
вожатый Вин о г ра дова
Нина Толи
Соколовлан алгебра деяе
тунемашыже полша.
Газета
лукмаште у ч и 
тельница М. Яндулова поснак активно полша.
Пырдыж газзтым ончыкыжо
тӱчкыдын лукташ
тӱҥалына.

Митрофанов Володя.

Пырдыж газета редактор.
Йошкар-Ола 4 номеран школа.

Кумышо
классыште иктат
начарын ок
тунем

Мемнан школышто чыла
класс шамычат
шке коклаштышт
соревноватлат,
нуно кажныштат школын
куснылшо йошкар знамя
жым налаш кучедалыт.
Шукерте огыл соревнованийын итогшым ыштышна.
Виногорова Нина.
Тыште эн ончыко кумыню
Йошкар-Ола 4 ше номераншеола. 34 номераа отрядын вожатый- класс лектын. Нунын як
начар
отметкыштат уке.
же.
Ю жо тунемше - шамычын
чыла предмет денат отметкышт отлично велэ. Теве
тыгай тунемшылан Петухов
Гера шот алтеш. Тудын семын отличнын тунемше моло-шамычат улыт.
Почеш кодмаш дене ту немше-шамыч ^от кучедал
шогат. Богданов Михаилын
ик „плохо* отметкыже ыле.
Тидым
пытараш пӱтынь
класс полшыш. Кызыт ыиде тудынат „плохыжо* уке.
Классысе чыла йоча-шамычат куснылшо йошкар
знамям налмыштлан йывыртеныт. „М е
тудым кяд
гычна
она
мучыштаре*—
Йошкар-Ола 4-ше номеран школысо 1 ден 2 номеран звена-ша*
мычын пырля лийше пионерский сборышто. Пионер-шамыч Город тыге нуно ойлат.

Мемнан тӱҥ задачына—
шеҥгелан кодшым
ончык
лукташ. Пионерский отряд
начар отметкым пытарышаш
верч виян кучедалеш. Садланак ме щыжым ударник-шамычым начар тунем
ше-шамыч деке пеҥгыдемден улына. Тмде сай результатым ончыкта.
Мутлан- ской Совег депутатыш кандидатлан выдвнгатлыме учительница
Митрофанов Володялан ма- Ми Плахтоева дёне бесе^эватлат.
Фото С. Чуршукевым.
тематикым С т а р и к о в ы и

Ярамдаев АдвксяВ.

Сотнур район,
Пӧт4ял Н е Ш .
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Осетинский калыкын великий поэтше

туш ко обязательно
Советский
Союз деч представительым кӱш*
таш йодеш.

М иш а сай
редактор
Мемнан школышто клас
сный ден общий школьный
стенгазета - шамыч сӧрале,
жааыштыже лектын шо
гат.
Общий школьный „Ста
линец" стенгазетын ответ
ственный редакторжо К о
зырев Миша шке пашажым
моло-шамыч кокла гыч эн
сайын ыштен шога. Гудо
тылзылан ко к гана интерес
ный, сӱретан стенгазетым
луктеш . Тыште
уроклан
яыдылалтме
нерген, яра
жапым веселан эртарыме
нерген, дисциплина нерген
сӱретан статья-шамыч да
молат печатлалтыт.
Тунемше-шамыч газетым
йӧратен лудыт да активно
возен шогат.
Отряд советын председательже—

Ваея Яперов.

Роҥго район.
Кужмартй НСШ.
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Метаграмма
„М м дене-араб ский нмп&
„Т * дене—шокшо пеш.
Колтен ЧУМАЕВ ПАДОЙ
Марнй-Турек район,
Олор Н СШ .

ТУШ ТО

'

ЧЦо ҥ е ш т а — мӱгыра.
шинчеш—мландым кӱнча.
Колтен ПАВВЛ
АЛЕКСАНДРОВ
Морко район,
Кумыж‘ ял Н С Ш .
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ТУЛЫК-ШАМЫЧЫН АВАЖЕ

И

А н гл и й се студент ден рвезе пашазе-ш амыч ш кен ы ш ты н собраиийлаш ты ш т войнам чараш требоватлат.
А н гл и й с ки й молодежь мирный
ковф еренцийы м
созыватлаш да

Носкова Галя ден Некрасове
Вера — Йошкар-Оласе 9 номераш
средний школын отлнчницажешамыч, нуно чыла оредмет денах
„отлично” отметкым иметлат.* л
Фото С. Чуршуковыв.

ий

.Чайна эт У ор* журнал
китайский армийын боецшешамычын геронзмышт нер
ген каласкала.
И к гана, воза журнал,
Центральный
Китайын
фронтыштыжо Хунань ден
Хубей провинций границылаште тӱтыран улмылан кӧра кредалмаш лийын огыл
улмаш. Китайский армийын
19 ияш лейтенантше Ван
Гуй-чж оу тӱтыран ийгече
дене пайдаланен японский
войска-шамычын
шогымо
верышкышт шып лиймек
туш то разведкым ышташ
да и к японский солдатым
пленышке налаш решитлен.
Ван кумлӱддымӧ солдатшамычым ойрен налын да
полкын командирже деч разведкыш каяшлан разрешенийым йодын.
Командир
разрешитлен. Маузер да
ш ты к дене вооружатлалтше
ныл боец разведкыш каеныт. Японец-шамычын налме ялышке пурымек, ик изн
пӧртыштӧ тулым ужыныт.
О кна гычын резведчик-шамыч коҥга воктен мален
кийше ко к японский солдатым ужыныт. Китайский
разведчик-шамыч ик япон
ский солдатым штык дене
шуралтеныт, а весыжым
нлышынек налыныт. Тукамак разведкым ыштеныт.
Пленыш налме японец
военный секретым чыла каласкален. Ныл разведчикшамыч наградитлалтыныт

ци
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подвигышт

на

шаиычый

1939 ий октябрь тылзыш- тург, талантан художник- пендий пумашым чарнат,
те осетинский
калыкын живописец лийын кушкын. садлан Косталан Академий
великий поэтше революцио
Коста эн первый гимна- гыч каяшыже пернен.
нер Коста Хетагуров шоч- зийыште тунеммыже годым
Коста родной Осетиныш
мылан кандашлу ий темын. возаш тӱҥалын.
Тыште толеш. Хетагуров калыкын
Тудо осетинский литерату вийгак тудо ку гу литера орланымыжым ужын, эксра ден литературный йыл- турный талантшым ончык- плоататор кашакым карген,
мын
основополжникше тен. Тиде жапыште Коста нун ы м уж м о ш у д ы м ы н
улеш.
Хетагуров „запретитлыме* стих-шамычым воза. Тиде
Коста Хетагуров 1859 ий политический литературым жапыште тудо тыгай сай
октябрь тылзыште север пален налеш, Чернышев- стих-шамычым возен: „К а 
ный осетинысе Нар лӱман скийын, Лассальын да молын тай* (Тревога), „Азор" (Муаулеш, горец-осетин ешеш возымымат лудеш. Иорло ро), .Додой* (Орлык) да
шочын. Костан изиже годсо улмылан кӧра тудо гимна- молат.
илышыже пешнелынэртен. зийым тунемын пытарыде
Хетагуровын стихше-шаТудо изинекак
тулыкеш чарна.
мычым печатлаш царский
ава деч посна кодын, вара
цензура кӱштен огыл, но
ачаже шке
тукымжылан
нуно список дене шарленыт
изи Костам ашнаш пуэн.
да калыкын йӧратыме муПоэт шкенжын изи годсо
рыжо лийыныт. Тыге Коста
орлыкан илышыже нерген
кодшо курымын 90*шо ий—
ятыр гана шарнен возен.
лаштыже горский калыкын
Вич ияш улмыжо годым
пиалже да эрыкше верч кутудо пуста курыкла кок
чедалмаште кугувийж е лилаште
шорыкым
кӱтен
еш. Тидлан кугыжан пра
Коста пеш самырыкше го
вительство Хетагуровым 3
дымак кече мучко кавказ
ийлан ссылкыш колта. Но
ский курыкласе сылне при
тудын куатше
эше чот
родым ончен, йӧратен кош
вияҥеш, ш уко обществен
тын.
но-политический п а ш а м
ышташ тӱҥалеш.
Хетагуров нлышым, шке
Кугы жан правительство
калыкшым да пашам пеш
тудым „опасный еҥ" манын
чот йӧратен. Царизм ден
ссылкыш 5 ийлан Херсон
моло эксплоататор-шамыолашке колта. 1ыге ятыр
чым даже тудын ончалмыжат шуын огыл. Хетагуров
КостаХетагуров.
ий ссылкылаште орланен
илыме дене Костан оргауло илышыжым,
пӱтынь
Пеш ш уко
тыршымаш1низмыже
чытен
кертын
вийжым калыкын эрыкше
верч, пиалже верч нуным дене, 1881ийыште, Коста Пе- огыл—47 ияшыже годым
кугыжа ден помещик-ша- тербургский художествен-1 колен. Хетагуровын капмычын
пызырымашышт ный академийыш тунемаш шым тойымо годым Царизм
гыч утарышаш верч куче- пура. Тыште тудо искус- ваштареш протестым ышдалмашке пуэн. Тудо вели ство пашам пеш чот йӧра-1тыме калык демонстраций
кий русский революционер- та, искусствышко револю- лийын. Калык Коста Хетадемократ-шамычын —Чер ционно - демократический гуровым чот йӧратен. Хетанышевский денДобролюбо- идейым пурташ тӱҥалеш .1гуровын возымо произведевын пашаштым умбакыже Но нелэ илыш, шужымаш нийже - шамычым осетин
ыштен шоген. Коста рус Хетагуровлан пашам ыш- с к и й калык
шергын акский калыкын эн сай эргы- таш мешаят. Ситартышыже
ла.
же-шамыч дене пырля шке 1884 ийыште тудлан стикалыкшын
эрыкше верч
нойыде кучедалын. Поэт
КОСТА ХЕТАГУРОВ
шкенжын чапле поэзийыштыже чыла
ындыралтше
еҥ-шамычын шонымыштым
| Йӧратадме эргыч,
да орланен
илымыштым Колышо ку р и ы ж йӱкш ыш ,
Колышт, мом ойда]
Лум рожеш кылма.
ончыктен.
Возына чылан ме
Шем ч о н т а ш т е -кӱ ш н б —
Тый денет пырдя!*
Коста Хатагуров общест Нар аул мала.
Котелокыш пырчын
венный ден политический Нелэ кече дечын
Ш инчавӱд чыпча.
илышыш самырыкше годы К у ж у йӱд сайрак.
Л ӱм егож ы н шикшше
Койын сер воктечын
мак шогалын. Тудо тале Тул
Сакльыште кеча.
йып пыкшерак.
поэт-революционер, драма
Теве эн изиже

й

ариийыя
боецше-

ск
о

Китайский

Английский
молодежь войнам
чараш требоватла
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Ме колхозлан полшена

Мемнан колхоз гыч чылаже Руя-Сола неполный
средний школыш тунемаш
б йоча коштына. Ме чыланат колхозлан эреак полшен шогена. Ӱмаште телым
колхозлан 6 центнер ломыжым погенна, а кеҥежым
шӱкым кӱрын улына да
моло пашамат ышташ полшен улына. Теве Иванов
Николай кеҥеж мучко 30
трудодень наре ы ш т е н .
Мый кеҥежым письмоносецлан коштынам.
Тыгак мый шкенан „Пер
вый март* колхозын „К ӱ к шӧ шурно верч* пырдыж
газетым редактироватлем.
Тыште моло ученик-шамычат полшен шогат. Тений
ме адакат колхозлан ломыжым погаш полшена. Адак
ача-аваланна местный Советлаш сайлыме Положенийым умылтарена.

Семенов Ваеяяй.
Рогго-район,
Руя Сола Н С Ш .

Уволн. Марглавлнта И» А—1026.

Нар ауд мучаште
Изи тул Йӱла.
Волышо вӱташте
Т улы к еш ила.
Т улы к ватый омо
МӱндырнӦ коштеш.
Улныктарыш ноймо,—
Вий пытен йбршеш.
Йӱштӧ кӱвар валне
Кӧ кузе моштен—
Внч йоча пӧрдалын,
Тулы ш ко ончен.
Сеҥа пирым смелын
Ш учко колымаш.
Ярныше айдемжым
Мом вара ойлаш?
„Н у, ида шорт“ ,—-эркын
Шыматен ава.—
Вот пурса кӱймеке
Тутлын кочкы на.*4

Л ӱмегожы н ш икнш е
Сакльыште кеча.
Котелокыш яырчын
Ш инчавӱд чыпча.
„Мемнам, тулык-влакым
Ондален гы н кӧ,
Тек сирлан йӱмадне
Кийже орланен.
Вич йочам ку д а л ты ш ...
Мом умбак вучаш?
Ш ӱм-кыл кӱрыштаатын,
Лишемеш мучаш!
Марием, ватет деч
Ушанрак улат,
Кайышыч ешет деч
Тый ш ӱгар йӱм ак.

Тул воктек возеш,—
Ш ортын-шортын вийже
Вет пытен йӧршеш.
Толеш Ӧкым омо,
Возыт модыштат.
Шужыма^р ден ноймо
Кеч куш тат сеҥат.
*Аваем вашке мо?
Пеш чот шужрнна*.
Утымеш дотемын
Теве кочкы на.*
Котелок гыч пелын,
Вӱд йога, ташден.
Возын тул дек мелын
Вич йоча м а л ен ...
Мардеж урмы ж коштын,
Ойго чот мада.
Омо шинчам коштыш,
Ш ужы мы м сеҥа.
Ш очш ыж влак воктене
Ава шып шортеш...
Лапчык вургем дене
Нуным леведеш.
Пушлавен тулшолжо
Эркы н, шып йӧрен,
Ш ортын-шортын чонжым
Ыш керт луштарен.
Йоча-влаклан о й л ы к;
«Вот пурса кӱэш !*
А шкеже шолтыш
Кӱым шӱр олмеш.
Лекте кече йолгы ж,
Сакльым водгалтен.
Лачак кочо ойго
Огеш керт мален.
Смысловой переводым
КАЗАКОВ М ИКЛАЯ ыжте».

|

Тнде фигур-шамыч деве
квадратым ыштыза.
Колтен ГЕОРГИЙ ТУМАНОВ»
Оршаяка район,
„Эр ӱжара" колхоз.

«Ямде лий“ газетым
лудшыжо-шамычлан
Цинкографийын клишем
ыштен
шуктыдымымо
лан лийын тиде номер
„Ямде лийл газета ик
кечылан
еарам кодын
лектеш.
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