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Чыла ӓАласе пролетарий-шамич, ушныза!

Ленин—С талин пайа веря куяедалӓш ямде л а д
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ВЛКСМ МАРОБКОМ Ы Н ОРГАНЖ Е
Адрес: Йошкар-Ола, Совет пӧрт, „Ямде лий‘ редакций

ВЕСЕЛА К Е Ҥ Е Ж ЭРТА
МЫЙ АРТЕКЫ Ш ТЕ НАНЫ Ш Ы М
[Ш К О Л А

Артекышке мый але пер
вый гана миенам. Миймекак мемнам пеш сайын
ончаш да мемнан верч тыршаш тӱҥальыч. Мый СуукСусо лагерьыште канышым.
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Лагерьыште мемнан канышна
веселан
эртыш.
Кажне кечын экскурсий де
не тӱрлӧ верлаш коштадо
дене жап шижде эртыш.
Кум гана ме Гурзуфыш миен улына. Тыште Пушкинын музейжым
ончышна,
адак Р К К А паркыште лийынна. Тугак моло парклаштат
экскурсий
дене
коштедышна.
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Артекыште йоча-шамычлан нигӧланат скучно огыл.
Туш ко пионер-шамыч мемнан элын тӱрлӧ верла гыч-

Сернурский районысо пионерский лагерьыште каныше йочашамыч шкеныштын ыштыме модельыштым колтылыт.
Фото Р. Г А Л А Ш О В Ы Н .

сдатлен
пытармек,
вес
кечынжак Йошкар - Оласе
детский технический станцийыш кажне кечын коштащ тӱҥальым.
Ончычшым
модельым
ышташ куш тылгыжак огыл

точно рассчитатлен ыштыман. Садлан верч тиде па
шашке тыршен пижаш вереште.
Пашаш
тыршев
пижмем дене модель-шамы
чат сай лекташ тӱҥальыч
Тений
Йошкар - Олас*

ЯМДЕ ЛИЙ

ЙЮ
ВЙДЙ
АВИАЦИИ КЕЧЕ кУ З Е ЭРТЕИ

МОСКВАШТЕ

ЙОШКАР - ОЛАШТЕ

Э959.

деш. Нуно южышто тӱрлӧ фигурашамычым
ыштыльыч, изиш лиймек
адак
ик самолет
южыш кӱзен шке
мастарлыкшым ончыктылаш тӱҥӓле.
Тудо высший пилотажын фигуржо-шамычым поенак са
йын ыштыле.
Калык
коштмо
верыште еамолетын
чаетьшым да еамолетын фюзеляжный
модель
нерген

Йошкар-Оласе аэроклуб пеленее юный авиомоделист-шамыч
кружокын руководительже ВЛАСОВ йолташ Авиаций кече годым Йошкар-Ола аэродромышто бензиновый моторан авиамодельын устройствыжо нерген ойла.
Фото А. ОВЕЧКИНЫН.
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Авиаций пайрем
Йошкар - Оласе
аэродромышто.
Фото А. ОВЕЧКИНЫН.
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1. С аска. 2. Геометрический дий. 8. Сатун
ш огы маш ы ж е.
ф и гу р а. 3 . М узыкальный
ин 9. Австралийыште илыше жи
струм ен т. 4. Итальянский уче- вотный. 10. Светын кок уж ашыжым ойырен шогышо курык.
VI1. Кӱвар ӱм балн ы се ом еа.
12. О безьян .
13. Элемент.
14. Бомбын ужаш ыже. 15. Пре
пинаний зн ак . 16. Светын уж аш ы ж е. 17. Пионерский л агер ь.
18. Ш урн оопты м о ве р . 19. П еҥгыде
п у ш е ҥ ге .
20. Т ӱ с.
21. П еҥгы де
минерал пырче
тӱш ка. 22. Французский уче
ный. 23. О кнаее п у. 24. Д р е в 
ний ж ивотны й. 25. П ӱчкыш.
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каласкалмашым организоватленыт. Тушто утларакшым йоча-шамычым ужаш
лиеш
ыле.
Йошкар - Оласе
шемер - шамычын
пайремышт кае мар
ный. 5. Пуля деч аралалташ лан
те шӱйныш.
кӱнчымӧ
вы нем . 6. П одвод
Ник. Кожаев.
ный п уш ы ео п ри бор. 7. Ору-
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18 а в г у е т ы ш то Йошкар-Ола аэродромеш кугу пайрем лие. Советский
авиаций кечым пайре м л а ш ЙошкарОласе шемер - ша
мыч шукын погыненыт.
12 шагат. Йошкар - Олинский го
родской совет иеполкомын предеедательже Фокеев йол*
таш ммтингым по
чет. С о в е т с к и й
авиацийын вияҥтолмыжо нерген ойлаш
мут М а р и й с к и й
А С С Р Осоавиахим
Центральный Совет
председатель Зинин
йолташлан пуалтеш.
Тудо с о в е т с к и й
авиацийын виян улмыжо да советский
летчик - шамычын
мужествышт нерген
ойла.
Варажым
аэро
клуб начальник Канкошев
пайремын
программыжым
увертара. Изиш лиймеке каваш индеш
самолет
кӱза.
Ю жышто
боевой
етройым приниматлен аэродром йыр
чоҥештылмек, ко к
звенаже поеаакыш
кая. И к звено -Ф едулов, Козлов да
Канкошев йолташшамычын
пилотироватлыме кум са
молет южешак ко-
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ваш те,
турня тӱш ка
каймыла,
Осоавиахимовский бригадын самолетш о - шамыч
чоҥеш тат.
Пайремым шке яра жапыштым
авиӓцнйлан
пуышо м олодеж ь почеш . Нуно заводл аш *
те пашам ы ш тат, ш ко
лыш то
тунемы т, чоҤ еш т ы л ы т ат .
Сайын
ч о ҥ еш та т!
В ар а ю ж ы ш ко , акро
б ат - шамыч” л екты т.
„УТ-1“ учебно трени
ровочный самолет д е
не высший пилотажын
фигуржым ы ш тат.
— М ертвый петля!
Летчик-шамыч машинаштым унчыли
вуя
кечен вӱ д ат .
Кӱш нӧ, ончышо к а 
лык ӱмбалне, планер
кош теш . Мотор деч
посна ч оҥеш тен , туд ат мертвы й петлям,
бочкым, штопорым да
высший
пилотажым
моло тӱрлӧ фигурымат ы ш та.
И стребительы н шыде йӱкшб м ӱ г ы р а ...
А эродром
ӱмбалне
бомбардировщ ик
чоҥ е ш т а . Тудын ваш тареш кум истребительшамыч толы т. Южышто „кучедалм аш * онч ы к тал геш . Д а, тиде
чынжымак мастарлык,
чынжымак и ск у сство .
Летчик
Андрей
Ы ндеже
ю жы ш то
Николаевич Верши
парашютист-шамыч конин. Тудым белойыч. 150 е ҥ ик ганашфинн-шамыч ваштате сам олетла гыч торш тат.
реш
кучедалмаште
боевой заелугым ышРодина
ш ӱда гын,
тымылан правитель
ю ж гыч тушманын вуйыш кыжо шыде вий
ство .Красное зн а
мя* орден дене натол еш . Эн сай оружий
градитлен.
Андрей
дене вооруж итлалтш е
параш ю тист - шамыч
Николаевич Сернуртушманын
келге тыекий район, Кӱшыл
лы ш ты ж е шкенан РоКугенер ялеш шодинын
пиалж е верч
чын.
Фото С. ЧУРШУКОВЫН кучедалаш т ӱ ҥ а л ы т .
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1 8 'авгу ст. Ш ӱдӧ тӱж ем дене е ҥ Туш ин
ский
аэрод ром йыр
погынен.
П равительственный
трн буьы ш то
Сталин,
М олотов, Ворош илов,
Каганович,
Апдреев,
Микоян, Ж данов, Б е
рия, Ш верник, М ален
ков, Ш кирятов, Щ ер 
б аков, Тимошенко, Б у
денный, Кулик, Мехлис, Булганин, Я рос
л авский,
М ерецков,
Пронин
йолташ - ш а
мы ч.
Лач кум чаелан М ос
к ва велне мотор-шамычын йӱкы ш т ш окташ
т ӱ ҥ а л ь ы ч . Кӱшнӧ ка-
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Волгыдо тул тунамак йӧрен кая
да адак уэш чӱкталтеш.
Тыге кум гана лиеш.
— Тиде волгалтмаш ала могай еигналла велэ чучыт,—шона
Аля.
— Но кӧлан еигналже? Мо нер
ген? Кум час ж ап ы ш те...
Пионеркын
ушыштыжо пеш
шуко шонымаш пӧрдыт. Тудо
шуко жап мален колтен ок керт.
Д иде мом ончыкта гын“ :,—Аля
эре шона.
Эрдене тудо куваваже деч йодеш:
—■ Тиде кӧн окна?
Тушто ш оҥго уборшица кува
ила улмаш. Алян куваваже тудо
кувам даже изиш пала. Тудын
мӓрийже йошкар партизан улмаш.
Марийже колымеке тудлан Воен
ный Округ Ш табыште еай верым
муын пуэныт.
Паша куштылго—чайым нумалаш да пӧртым ӱштедаш. Пашадар деч посна эше марийже верч
пенеийым налеш. Кува чылт шкетын гына ила, тудын дене нигӧат
ок лиеде.
Аля изиш ӧрын.
Тудо шӱкшӧ куван пӱгырнен,
йолжьш эркын наледен коштмыжым шуко гана ужын. Но Алян
шинчаже ончылнак тыгай случай
лийын. Ик гана кувам изиш ты
на автомашина
тошкен огыл.
Тунам куват кенета таза е ҥ еемынак машина деч куржын утлен.
„
Тиде еӱрет пионеркын ушыштыжо утларак рашеме, еадлан

МИША ОХОТНИКОВ
колтен .
Йошкар-Олинский район,
Шеклянур НСШ.
кайыш. Аля ӱмбак ончыде кас
сир куван кондымо пакетым о ҥ
кӱсенышкыже шылтыш. Аля ма
газин гыч пуля семын Тимоша
чӱчӱйжӧ деке куржын толын да
чылй тидын нерген ойлен.

И

Йӱд тымык да шокшо ыле.
Мӱндӱрнӧ, ала кушто, кӱдырчӧ
йӱк шоктен. Аляв омыжо шуын
огыл. Кечывалым тудо Китайыште японский захватчик-шамычын
озаланылмышт нерген шуко кни
гам лудын, а варажым * Тимоша
чӱчӱйжӧ пурен да иностранный
шпион-шамычын тӱрлӦ еемын
чояланен, мемнан государствен
ный тайным палаш тӧчымышт
нерген каласкалымыже дене Алям
чылт ӧрыктарен.
Аля сайын умлен: вет чыла вереат шуко тушман-шамыч улыт.
Нуно
честный
советский еҥшамычын маскыштым чиен коштыт, еадлан тушманым палашлан,
чыла годымат ямде лийман.
Тыгай
ойлымым колыштмек,
малашат ок лий.
Аля шке шонымашыжым иктаж-кӧлан ойлынеже,
но
куваваж е еоҥгы ра, адак тудо пеш
чот мала.
Аля ангина дене черланенат,
ынде арня лиеш, пӧрт гыч ок
лек. Тудын тиде койкышто киймыж да малымыжат ок ш у.
Ынде тудын черже эртен, эрла
тудлан тӱгӧ лекташат лиеш. Алялан
эрым вучен шуктышашыже гаят
ок чуч. Тудо койкыж гыч шып
кынелын, окна деке лишемеш.
Ш ем йӱд кудвечым леведын.
Пушеҥге-шамычын тарванылмышт дене ала •мо улмыла велэ
чучеш, еадлан ӱдырын шӱмжӧ
пеш чот пырткаш тӱҥалын.
Кечывалым тиде кудвече моло
гаяк, туш то нимат оҥай уке.
Но кызыт Алялан тыште ала-могай тайнрсть да лӱдыкшӧ улмыла чучеш.
Пошкудо еуртышто сарай шеҥгалне пӧртын пырдыжше шемын
коеш.
Кӱ пырдыжыште ик окна гына.
Аля пычкемышыш ончалеш да
тиде ик окнаште кенета тул волгалтмым уж еш .
Мо т и д е ? Молан? Кӧ тушто ила?
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{Ойлымаш)
шӱкшӧ кува тунарак ш оҥго огыл
манаш лиеш.
Тыште ала-мо гынат уло. Тидым кызытак терген налаш ку
леш. Пошкудын окнажым ончашлан лийынак Адя ала-мыняр гана
3 час йӱдым кынелеш улмаш. Ҥ о
тул еадак ук е. Тыге кажне йӱдым эре ончаш кынелме дене

Аля нояшат тӱҥалын ыле. Но
кок арня чоло жап гыч кенета
тиде чаеыштак окна адак волгалтын. Удыр пеш вашке чия да
йӱкым ыштыде кудвечыш лектеш.
Шып. Чылажат мала. Аля кудвечым авырен шогышо пычкемыш флигель-шамычым тӱелен
онча. Кенета ик окнаште тудлан
ош занавескым нӧлталмаш коеш.
Тидын деч вара куван комнатыште тул йӧра, кудвечыште чыла
пычкемышалтеш.
Пионеркам тревога авалта.
Тудын подозренийже вияҥеш.

Иктаж-мом гынат ыштыман,
но тыгай паша годым мом ышташ кӱлмӧ нерген кувава денат.
йоча-шамыч денат каҥаш аш ок
Лий. Тудлан Тимоша чӱчӱйжӧ
велэ полшен кертеш.
Тошто пограничник унЫкажын
ойлымыжым сайын
колыштын.
— Йӱдым малметым чарне—
Алялан тудо ойлен.—Кувам кечывалым эреак шеклане, а мый
шке ыштышашем ыштем. Вара
Алян шинчашкыже ончен, кугу
еҥлан ойлымо еемын ешарен:
— Тый умлет, манын ӱшанем.
Тидын нерген нигӧлан ик шомакымат ит ойло.
— Мый изи омыл,—Аля серь
езный ойла.—Мый, чӱчуй, шымыше классышкат вонченам.
Тӱҥалтыш жапыште куван повёденийыштыже нимат подозри
тельный лийын огыл. Кажне эрдене тудо пашаш лектын каен,
кидыштыже эре корзинка коштын. Тудо тушан шканже кае
кочкышым конда улмаш, а малаш
гын, эреак пеш ондак возеш ул
маш. Шуэн магазиныш каен, но
эре ик магазиныш гына коштын,
тушто чай дене й ӱ а ш л а н
конфетым налын. Аля шке шекланымашыжымчарнашатшонен. Но
вот ик гана уборщица почеш
Аля магазиныш пуренат, ш оҥго
куван океа дене пырля кассирлан
ала-могай изи
пакет пумым
ужын, а кува адак эркын гына
пӱгырнен, магазин гыч лектын

*
Ик тылзе эртен.
*« Автомашина Аля ден Тимоша
чӧчӱйжым колоннан кугу зданий
деке намийыш. Нуно кужу, шып
коридор
мучко
начальвикын
кабинетышкыже толын пурышт.
Ӱстел кокла гыч илалшырак во
енный е ҥ кынел шогале. Тудо
Алялан ачаж семын шыргыжале.
— Тимофей Сергеевич,
теве
могай тыйын уныкат, — манын
тудо пелештыш. — Ончемат,
чолга... Кагаз ора ӱмбак кидшым
пыштен, Аля ӱмбаке ончен, тудо
каласыш:
— Тыйын эскерымашет пеш
шергакан ыльыч. Ш оҥго кува
ден тудын сообщннкше-шамычым
терген налме. Чыла материалым
ме поген улына. Уборщица —
ожно иностранный йылмым туныктышо — шпионка улмаш.
Штабын чыла
пӧлемлашкыжат
пурен керташ праваже улмо дене
тудо шке озашт — мемнан тушманна-шамычлан секретный документ-шамычым поген.
Начальник Алялан кидым шуйыш. Кабинетыште шып лие.
Пионе^кан шӱмжӧ куанымыж де
не чот пырткаш тӱҥале.
Омо ужмо семын,
нигунам
колдымо мут-шамыч шергылтыч:
— Государственный безопастность уиравленииын лӱмжӧ дене,
мемнан великий элын лӱмжӧ де
не — Аля, тыланет кугу тау!
НИНА РЕМ ЕЗО ВА .
Киев.
Рушла гыч кусарыме.
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