Чыла элласе пролетарий-шамыя, ушныза!

Л ен ин-С т алин, паша верч кучедалаш ямде лий!

ВЛКСМ МАРОБКОМЫН ОРГАНЖН
1АДРЕС: Кеш кар-Ояа, Пограничный урем, 4 5 , „Ямде лий" редакций.
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ЯВӒЖЫ М ТУНЫКТЯ
Кугыжан Российыште шемер - шамычлан тунемаш
эрык лийын огыл. Тыгак
Никандрын аважат
тудо
жапыште тунемде кодын.
Кызыте, мемнан пеледше
элыште гына чыла тыгыде
калыклан эрык пуалтын.
Садланак Никандрын аваже

кызыт тунемаш пеш тырша. Никандр школа гыч
толешат, аважын яра улмыжо годым лудаш, возаш,
шотлаш туныкта.
Конаков Семен.
Сернурский район,
Родионовский НСШ,
7-ше класс.

Куанен тунемеш

М. Н. Иванов
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1‘Яков Иванович Абрамов
Михаил Николаевич Ива
Кушнарев йолташ 1902 ий- 1900 ийыште
муромский нов 1905 ийыште Ленин
ыште
йорло
крееаньык йорло крееаньык ешеш шоешеш шочын. 13 ияшыже чын. Тудын трудовой илы- градский область, Новго
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'одымак
самостоятельно
илаш тӱҥалеш. 1919 ийыш- шыже 9 ияш гычак тӱҥате комсомолыш, 1923 ийыш- лын.
1925
ий январь
гыч
те партий членыш приниВКП(б) член. Партийный
матлалтын.
1924 ий гыч 1926 ий мар пашаште ныл ийлийме деч
те тудо первый Краснозна вара' 1929 ийыште Абрамов
менный кавалерийский пол- Я. М. Свердлов лӱмеш ком
кышто елужитлен, тудо вос мунистический университеточный Бухараште баемач- тыш тунемаш пура. Тушамыч ваштареш кр^дал- дым тунем пытарымекыже
ВКП(б) Центральный Коми
маште участвоватлен.
1934 ийыште Сталин лӱ- тет тудым Марийский об
меш промышленный акаде- лаетьыш пашамышташ колмийыш тунемаш пура. Ту- тен. Тыште тудо ончычшым
дым 1937 ийыште тунемын ВКП(б) Йошкар-Олинский
варажым
пытара да инженер - техно горкомышто,
ВКП(б) Оршанский ден Серлог званийым налеш.
Академийым тунем пы- нурский райком - шамычын
тармекше Кушнарев йол- •^екретарьыштлан ыштен.
1937 ийыште тудым обташ
Орджоникидзевский
крайисполком
председа- комыш паша ышТаш нательлан
еайлалтеш. Вара лыт. 1938 ий январьЫште
ВКП(б) ЦК-н решенийже ВКП(б) Маробкомын еекрепочеш партий Центральный тарьжылан еайлалтеш да
Комитетын аппаратышкы- тушто Марийский АССР
же пашам ышташ налал- Калык Комиссар-шамыч Со
вет председательяан еайлытеш.
1939 ий февральыште ме марте пашам ышта.
Я. И. Абрамов Марий
тудо ВКП(б)
Марийский
Областной Комитетын пер ский? АССР Верховный Совый • еекретарьжылан еай- ветын да Йошкар-Оласе гогодской Советын депутатлалтеш.
1939
ий декабрьыште ше.
Абрамов йолташ ВКГ1(б)
Йошкар-Оласе
шемер-шамыч Кушнарев йолташым Маробком членлан 8-ше
гыч
городской Совет депута- ий шога, 1937 ий
ВКП(б) Обком бюро член.
тыш еайлышт.

Ро

Советский власть культура да шинчымаш дек пеш
кумда корным почын. Сталинский Конституций чыла
шемер-шамычлан тунемаш правам пеҥгыдемден. Эше
1920 ийыштак „Тунемде коммунизмым ышташ о к л и й “—
манын великий вождь Владимир Ильич Ленин ойлен.
Ленин путынь калыкым грамотныйым ышташ кугун
тыршен. Тыгак партий ден правительство да лично
Сталин йолташ калыкым туныктышаш верч виян тыршат. Большевистский партий ден совет
ский правительство шемер масса коклаште
культурым куштымаш верч кугу пашам
ышта, кажне пашазе да крееаньык грамот
ный лийышт манын тыршат.
Мемнан республикыште кугу е ^ ш а мычым туныктымо фронтышто ятыр ееҥымашым ыштыме. Но тунемдыме ден ша
гал тунемше-шамыч але шагал огыл улыт. Марийский
республика мучко 20 тӱжем тунемдыме да 15 тӱжем
шагал тунемше-шамыч улыт. Нине цифр-шамыч изи
огытыл. Тынар еҥым туныкташлан чылаланат виян пижаш кӱлеш. Тиде .яашашке моло-шамыч дене пырля
старший клаееыште тунемше-шамыч активно полшышаш улыт.
Республика мучко ятыр вере тиде пашашке чыла
культурный вий ушнечыт. Теве Арбан сельсовет кӧргыеӧ учитель ден тунемше-шамыч тунеыдыме ден шагал
тунемше-шамычым кӱрылтде туныктат. Тугак Кожлаерский ереднийшколын (Сотнурекий р^йон) старший класслаште 17 тунем
ше-шамыч туныктат. Нуно учитель-шамыч
дене пырля кодшо ият 174 еҥым туныктен
улыт. Тений сельсовет мучко кодшо 76 тунемдыме ден шагал тунемше-шамычым туныктат. Тыгай факт ятыр уло. Чыла вере нунын еемын
туныкташ пижыт гын, кугу паша ышталтеш ыле.
Ятыр старшеклассник-шамыч тунемдыме, ш р а л
тунемше ача-аваштым туныктат. Тыге нуно кугу госу
дарственный пашам шуктат.
Йоча-шамыч, нунын еемын теат туныктеи кертыда. Чапле опытым кумдан шарыза. Айста. чыланат тиде
пашашке ушнена!

В. М. Кушнарев Я. И. Абрамов
Вениамин
Михайлович

ий

Тунемдыме ден шагал тунемшешамычым туныкташ полшыза!

Эрлаг СССР Верховный Советыш еайлына кене
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Мыланем кудло ием теммылан лийын саламлымаш
ден поздравленийым колтымылан чыла организаций,
группа да поена еҥ шамычлан уло шӱмем дене таум
калаеем.
{ 1941 ий 7 февраль.
К ВОРОШИЛОВ.

.....

род олаш, пашазе-слесарь
ешеш шочын.
Тудо 10 ияш улмыжо
годым вӱд транспортышто
электромонтерлан ышташ
тӱҥалеш да тыште 7хий
наре пашам ышта.
1923
ийыште
Иванов йолташ
комсомол радамыш, 1924
ийыште коммунистический
партий радамыш пура.
1925 ийыште тудым ру
ководящий комсомольский
пашашке—ВЛКСМ Новго
родский горкомыш выдвигатлат. Тыште тудо агита
ционно - пропагандистский
отдел вуйлатышылан ышта.
1935 ийыште тудо ВКП(б)
Ленинградский обком пеленее С. М. Киров лумеш
марксизм-ленинизмын талукаш курсыштыжо тунемеш.
1938 ий
декабрьыште
ВКП(б) ЦК-н решенийже по
ч е т Иванов йолташ ^ТКВД
органыш паша ышташ колталтеш да Марийский реепубликыш Внутренний Па
ша Калык Комиссарлан назначитлалтеш, тыште тудо
кызытат пашам ышта.
НКВД органыште пашам
еайын ыштымылан Иванов
йолташ „Знак почета“ ор
ден дене наградитлалтын.

Мыйын авам малограмот мын еодержаниижым калаеный. Ынде мый тудым т у  кала. Тидын деч поена авам
ны кташ тӱҥальым. Школа возашат туныктем.
гыч толмекем авам мӧҥКугуелова Надя.
гыштӧ лиеш. Мый тудлан
Йошкар-Ола,
букварь гыч лудаш пуэм,
8-ше номерам средний школа
7-ше „А“ класс.
лудын лектеш да мом лудСернурский районышто . йоча
творчесгвым ончымо
олимпиадылан начар ямдылалтыт.
Шукерте огыл олимниадылан ямды
лалтмаш
пашам
вуйлаташ оргко
митеты м ышты
ме, но тудо ни
могай пашам вуй
латымаш
уке
(Ф.
Д м итртвын ееры ш ы ж е
гыч).

СнимкыиТе: Москваш ышталтше Наука-шаӓыч Академчйын зданийже. Аьтэр-архитектура академик
(ТАС
то).
А. Щ усез.
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Иоммунизм верч нучедалше
велиний большевик

Ы Ш ,т
Тале пианист

Миша Лопатин Кугу ший медаль
дене наградитлалгын
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Миша Лопагин
иян Лопӓтинын (Куйбышевйӱштӧ вӱдыш тӧршген, екий область, Безенчукйолташыже - шамычын екий район) инициагивполшымышт
дене в ӱ - ный, находчивый да са
ды ш пуреи кайыше лат- моотверженный улмыжкок колхозный
ушка- лан Всесоюзный ял озанлым утареи. Тиде елу- лык высхавкын главный
чаи декабрь тылзыште
лийын.
.ком итетш еМ иш ам выеЕкатериновский
н е - ! тавкын
учасгникшылан
полный средний шко- утвердиглен да Кугу ший
лышто тунемше Миша медальдене наградитлен.
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Ленииградыште, Фрун
зе лӱмеш
заводышто,
стахановец Орлов пашам
ышта. Тудо тиде кечылаште XVIII Всесоюзный
партийный
конферен
ций лӱмеш кугу рекордым шынден. Орлов йолташ поена приепоеоблеиийым шоиен луктын да
тудын полшымыжо деие
ик деталь олмеш тудо
жапыштак нылле дегальым
обрабатыватлен.
Тиде пашам ышташ 22
час кӱлеш улмаш гыи,
тудо 35 минутышто ыштен. Орлов йолташ шкегынак 38 пашазым олмештен кертын.
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Таджикистаныште
ӱдаш тӱ га ы н ы т

сс

Чот лум луммаш деч
вара
Таджикистаныште
шокшо ийгече тӱҥалыи.
Яванский,
Нурекский,
Даган-Киикский,
Кокташский районлан колхозлаштыже ончыл бригада-шамыч эи
ончыч
паеуш лектын, первый
►.гектар шыдаҥым да шожым ӱденыт.

Кызыт
Рафаил
Фридым
институтыео специальный
школын 4-ше клаееышкыже налыныт.
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ИКТЕ ОЛМЕШ
НЫЛЛЕ

учебный заведений
лаште
тунемын
Чапле памятьян ул
мыжлан. тудо клае
еик-шамычын про
изведени й ы ш т ы м
наизусть шокта. Но
тудо ты
мартеат
чын
музыкальный
развитийым налын
кертын огыл.

ой

Снймкыште: Социа
листический
Труд
Герой академик Сер
гей Алексеевич Чап
лыгин.
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Сокыр йоча-ша
мычын Ленинград
ский институтышко
Вильнюс гыч 12 ияш
еокыр йоча Рафаил
Фрид толын. Тудо
пеш кугу музыкаль
ный талантан.
Рафаил Фрид 6
ияшыже
годымак
музыкым йӧраташ
тӱҥалын. Тудо кум
ий жапыште Венасе
еокыр - шамыч инетитутышто, варажым
Каунас
да
Вильнюс
олалаее

Г К . Орджоникидзелан
памятник

Пытартыш
тигр-шамыч

Северный осетийын етолицыштыже
— Орджоникидзе
олаште площадьыште Г. К.Орджоникидзелан памятникым
ышташ тӱҥалыныт.
Тудо 12,7 метр кӱкшытан лиеш. Орджоникидзен 5 метр
утла кӱкшытан фигуржо бронза дене
ышталтеш.

Тигр мемнан элыште
эре шагалемеш. Охотыш
эре коштмаш тигр-шамычымтайга кӧргыш, еҥ
илыме деч шӱдӧ дене
километр тораш покта.
Профессор
Гептнерын
шотлымыжо почеш мемнан дене Дальний Вос
токышто 30 тигр наре,
а Балхаш ер д ен е—3-4
тигр наре гына кодыныт
Тигр утларакше
Аму
Дарья эҥ ер деран ко
дын. Эҥерыи ӱлыл му^
чашыштыже 12— 15 наре
улыт, кӱшыл мучаштыже
тигр-шамыч
чӱчкыдынрак .верештыт.

Ленин олаште. Снимкыште: Книга Пӧрт.

Кӱчыкын
ф

„Сибмеринос“ кол
хоз (Алтай) шорык фер
ма деч ик миллион кум
шӱдӧ тӱжем теҥ ге д о 
ход ым иалын. Кол хозник-шамычын кажне трудоденьышглан 18 теҥ е
дене
океа
логалеш.
Южо еш ыштыме трудоденьыштлан лу тӱжем
теҥ ге дене налыныт.
ф Туркменский охот
ник Ата Шинеяз кум
тылзе жапыште 72 рывыжым, 100 наре мераҥым,
да икмыняр лу дикий
пырысым кучен.
фКодшо кечылаште
Северный Буковиныште
первый санаторий почылтын.
ф Тений Московский
областьын
колхозлаштыже 15 изи гидроэлек
тростанций ышталтеш.
ф Днепр гоч у кӱвар
Киевыште
ышгалтеш.
Тиде мемнан элЫн ик
еылне кӱварже 2,5 кило
метр кутышан лиеш.
ф Шукерте огыл вы
дающий
писательница,
СССР Верховный Советын
депутатше Ванда
Василевскаям
партий
членыш кандидатлан пуртымо. Тудлан кандидат
ский карточным пуымо.
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О р д ж он и к и дзе йолташ
1886
ийы ш те Зап адн ы й Г рузийы ш т е Г ореш а ялы се йорло к р есаньык еш еш шочын. 15 ияшыше
годымак соц и ал -д ем о к р а ти ч ес
кий
кр уж окы ш
пура103
ийыште 17 ияш рвезы м бол ьшевик-шамычын партийышкышт
п ур т ат. Зак ав к азьеш те Сталин
йолташ д е н е пырля ш емер-ш амыч коклаш те пашам
ышта.
С ухум и , Т билиси, Б аку олалаш те пашазе-шамычын кучедалмашыштым вуйлата.
К угы ж ан ж андар м шамыч тудым чот эсн ер ен ы т . Нуво туды м кандаш ий
тю рьмаш те
шинчыктеныт, ссылкыш колтылыныт. Но л ӱ д д ы м ӧ револк*ционеры м нимат чактарен керты н огы л .
Г раж дан ск и й война
годым
партий О р д ж о н и к и д зе йолташым эн реш аю щ ий участкы лаш
колты леш . 1920 ийыш те Сергей
М иронович Киров д е н е
пырля
О р д ж о н и к и д зе йолташ
А зер
бай дж ан ы м к он тр р евол ю ц и он 
ный пр ав и тел ь ств о д е ч эр ы к т а
Т уды н вуйлаты м ы ж д ен а к 1921
ийыште
Г р узи еш
советский
власть ышталтеш.

Г раж дан ск и й война пытен.
Григорий Константинович— пар
тийный паш аш те. Т у д о Закав
к а з ь е с е , а варажым С еверны й
К авказы се бол ьш евистский организацийы м вуй л ата.
1925 ий дек абр ьы ш те ВКП(б)ын XIV с 'е з д ш е погы нен. Тиде
с 1е з д СССР-ым ш еҥ гелан кодшо эл гыч виян и н дустр и ал ь 
ный элыш савы ры ме нерген
кӱлеш ан
задачы м
реш атлен
Элым
индустриализи роватлы
машын сталинский планж е вашгареш калыкын шакше туш
м анж е-ш амы ч З и н о в ь е в ,
Ка
м енев д а м оло изменник-ш амычат вы ступатлены т. О р дж о
н и к и д зе йолташ с ‘езд ы н триб у н ж о гыч нуны м р азобл ач ат
лер.
1926 ийыште О р д ж о н и к и д зе
йолташым ВКП^б)-н Ц ентраль
ный
Контрольный
ком иссий
нр ед сед ател ь л ьн ойыреныт да
СО Р Паш азе К ресаньы к Инс
пекций калык ком иссарлан да
СССР С овнарком п р едеедатсльын зам естительж ы л ан
шогалтены т.
1Р30 ийыште О р д ж о н и к и д зе
йолташ СССР калык озанлы кын Высший С овет председательж ы лан ш огалталтеш . А нелэ пром ы ш ленность Калык Ко
миссариат ышталтмек, ту д о ты
наркоматым вуй л ата. Т у д о чыла шке вийжым гартийы н ӱш анен пум о паш алан п у а . Т у д о
чӱчкыдын зав одлаш к е да ново
стройкы лаш ке л ек т ед а , туш то
пашам ыш тыш е-шамычлан ой
д ен а т , паша д ен а т полш а.
О р д ж о н и к и д зе
йолташ ын
вуйлаты мы ж почеш мемнан эп
нел э пром ы ш ленностьы м —а в т о 
м обил ьны й, тракторны й, авиа
ционный, хим ич еский, м етал 
л урги ческий за в о д - шамычым
ыштен.
Р евол ю ци онны й подпольны й
паш ам ы ш ты м еийлаш тат, гр а ж 
данский война ж апы ш тат, мир
ный соц и ал и сти ческ и й стр ои 
тельство ийлаш тат О р д ж о н и 
к и д зе йолташ Л ен и н —Сталин
партийын ӱш анле эргы ж е лийы н. Т у д о партийын д а калыкын чыла туш м аны ш гш ам ы ч
ваш тареш чарны де кучедалы н

ф

Ныл ий о ж н о — 1937 ийын
18 ф евральы ш те Г ригорий К он
стантинович О р д ж о н и к и д зе к о 
л ен . М е м н а н э л к у г у пролетар
ский рев ол ю ц и о н ер ы м , б о л ь 
ш евистский партийын деятел ьж ы м, Л енины н даС талнны н со ратникшым йом дар ы ш .

Тиде йӧрымӧ кукшо кочкал шӧрым пукшаш тӱҥалман. Сӧсна
игылан таза кышым кечыште ик еӧена
ф И М Й
э к и ^ и о в о й -ш а м м ч л а м ,
ушкал шӧрым велэ пукшы- игылан: лу кечашлан—20
ман. Ушкал туберкулез де- граммым, коло кечашлан—
не але брюцелез дене чер* 90 граммым, кумло кечашле улыт гын, нунын шӧр- лан—230 граммым, нылле
Сӧсна иге-шамычым кузе ончыман
ыштым еӧена иге-шамычлан кечашлан — 300 граммым,
Сӧсна иге-шамычын шо- 1лий манын, нунылан 3—5 пумо деч ончыч обязатель витле кечашлан—400 грамгымо верышт волгыдо, кук- кечаш лиймекыштак мине но шолташ кӱлеш. Сӧсна мым, кудло кечашлан—500
шо, шокшо, еай вентиля- ральный кочкышым пуаш иге-шамычым шӧр кочкаш граммым. Пучымыш да ки
циян лийман. Сӧсна вӱташ- кӱлеш. Тиде кочкышыш— изи порций гыч, кечыште сель еемынже кечылан пер
те эре ик гай температу- шӱй, пор да лу ложаш пу- 2—3 кочмо еовла гыч тӱ- вый лу кечыште— 15 гоамкокымшышто — 50
рым кучашлан, кажне ке- рат. Чизе шупшшо еӧена ҥалын, кокымшо тылзе му- мым,
чын коҥгаш олташ кӱлеш. иге-шамычлан ночко йош- чаш марте 500—600 грам- граммым, кумышышто—120
и г е пукшышо еӧена-шамыч кар шунымат пуаш кӱлеш. мыш шумеш туныкташ ку граммым, нылымшыште—
250 грамм, визымшыште
игышт дене чизе кочкын Тыгай шуным обязательно леш.
чарныше еӧена ипе-шамыч келге слой гыч налаш ку
Сӧсна иге - шамычын 5 290 грамм, кудымшышто—
шогымо верыште Цельсий леш. Минеральный кочкы- кечаш лиймекышт нуным 350 грамм.
дене (кӱвар деч 30 санти шым поена ужашлан шеле- пукшымо
етанокышкышт
Пучымышым да киеельым
метр кӱшнӧ) 10—15 градус дыме изирак гына волышто тичмашнек жаритлыме, але ӱмбал поген налме^шӧреш
шокшо температура лий- кучаш кӱлеш.
шолдыран йоҥыштымо шо- але вӱдеш шолташ. Йӧрымӧ
Начар еӧена иге-шамыч жым, кукурузым, 'пуреам, кочкышым кукшымат, адак
ман.
лан кечеш 3—4 грамм кол
шӱльым пучымыш але кисель гайыСӧсна вӱтам арун кучаш ӱйым пуаш. Кум арняш але кожыктымо
вол
дене
шындаш
кӱлеш.
мат пукшаш лиеш. Тыгай
кӱлеш, Тушто кечылан кум еӧена иге - шамычлан пукКандаш-лумышо кечыште концентрат денееӧена игым
гана: эрдене, кечывалым да шымо етанокышто поена
каетене терыеым эрыкты- волышто свежий, яндар вӱд еӧена иге-шамычлан тӱрлӧ еуткаште 4—5 гана пукшыман. Пукшышо еӧена-ша- шинчыман. Вӱдым еуткаш- еоетаван концентрирован ман.
кочкышым йӧрымӧ
мычын игышт дене шогышо те 5—6 гана вашталташ ный
ложаш гай шоктын: шож
етанокыш погынышо теры- кӱлеш. Вӱдын температур- да кукуруз,
кожыктымо
жо Цельсий дене +12 гра шӱльӧ, ош шыдаҥ коса,
еым тунамак эрыкташ.
дус лийман.
вика, пуреа, чечевица, йыЧиза шупшшо еӧена иге*
тын
нӧшмӧ коса,
емыж
Вич
кечаш
еӧена
иге-ша
шзмычым пукшымаш да
мычлан ушкалшӧрым лӱш- пуреа ложаш, кол ложаш,
ончымаш
тен вик йӱкташ
кӱлеш. шыл да лу ложаш, кочмо
Сӧсна иге-шамыч еайын Аважын шӧржӧ шагал гын, шӧнчалым пуаш тӱҥалаш
кушкышт да рахитан ынышт 3 кечаш еӧенаигымак уш кӱлеш.

ке* ҥ аш

22

Сӧена иге-шамычым
прогулкыш лукмаш

Кандаш кечаш гычак тӱҥалын, еай, тымык кечыште еӧена игым прогулкыш
луктыт.
Яндар южышто
коштмаш животныйын ор*
ганизмыжым пеҥгыдемда,
тудын аппетитшым нӧлта.
Кече волгыдо дене мине
ральный вещества еайракын усваиватлалтеш да лушамыч развиватлалтыт.
Но пылан да йуштӧ (15
градус деч йӱштӧ) ийгечыште еӧена игым прогулкыш лукман огыл.
Эн ондак еӧена иге-ша
мычым прогулкыш икмыняр
минутлан гыча, а вара эркын - эркын телым яндар
южышто еугкаште ЗО—40
минут марке, аваштым кочкын чарнымекышт
чаеат
пелэ марке жаплан луктыт.
Зоотехник О. К. Грюнберг,
Юный натуралист-шамычын
Центральный етанцийже.
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V

Йошкар-Ола
Пионер пӧртыштӧ

Олимпиадылан ме
мом ямдылена

Тиде страницыште Йошкар-Ола Пионер пӧртысӧ йоча
шамыч олимпиадьпан кузе ямдьпалтмышт нерген каласкалаг.

Мемнан Йошкар- матлат. Кодшо ийын
творчествым
Оласе Пионер пӧрт йоча
1937 ий годеек па ончымо
олимпиашам ышта. Ты жап дыште Пионер пӧрт
годеек тыште йоча- еай результатым оншамыч тӱрлӧ паша- чыктыш. Теният са
ланат
тунемыныт. модеятельный кру
Кызытат
Пионер жок-шамыч кугу па
пӧртыштӧ
шуко шам ыштат. 1 сен
кружок-шамыч па тябрь годеек 4 коншам ыштат: гимна цертым, кукольный
стический, физкуль ден драматический
турный,
хоровой, кружок-шамычын 9;
драматический, ра постановкым шын-*
дио, рукодельный, дыме.
хоккейный,
фото
А. С. Г^нешина.
графический, молат.
Йошкар-Оласе Пионер
пӧртын учебно-воспи
Тушто чылаже 596 тательный
часть вуй-!
йоча-шамыч
зани- 1 латыше.
.

Мемнан драмати
ческий кружок шукерте огыл „Дочь
партизана“, „Петька
и матрос“ пьеса-шамычым тунемаш туҥале. Эн туҥ рольшамычым активный
кружок член-шамыч
лан пуэдышна. Пар
тизан Удыр
Валя
рольым
Васянина
Зоя, Федька рольым
Рыков Вася исполнятлат. Кружокын
эн активный членже
Токарев Виктор Ма
трос рольым модеш.

И

з

ф

он

до

в
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Иоча творчествым ончымо олимпиадылан да Ма
рийский АССР-ын юбилейжылан мемнан кружок деч
шуко экспонат лиедат: истребительын
бензиновый
моторан копийже, кок винтан фюзеляжный модель,
кум- цилиндран моторчик,
резиновый моторан ятыр
Юран
модель-шамыч, молат. Кружокыштак мый самолетын
интересный
ужашыже-шамычым тунепашаже
мам, вет мый летчик лияш
Кид пашалан тунемме
кружокын членже—
— Мый Пионер пӧртлан шонем.
Андреева Вера.
Мухмигин
Гена.
изи |радиоузелым
ыштынем, — директорын комнатышке
пурен шогалше
Юра Артюшин каласен. —
Лиеш мо?
Тыгай чапле пашам туҥалмым нигӧ чарен огыл.
Вет Пионер пӧртыштӧ мом
шонет—ыште, творитле.
Юный радист Юра Ар
тюшин декабрь тылзыште
шке пашашкыже пиже. Тудо чылт шкетынак 10 киловаттан изи радиоузелым
ышта. Тиде узел Советский
Союзысо керек-могай перед^чымат
кучен, Пионер
пӧрт мучко транслироватлен кертеш. А Пионер пӧртысӧ кажне
пӧлемешат
репродуктор
шындалтеш.
Тудак адактор гоч патефон
ный пластинка - шамычым
передаватла. Кӱлеш годым
Снймкыште: Юра
Артюшин (шолаште) йолташыже дене
пырля кружокышто паша ыштымыже годым.
Пионер пӧрт мучко пӧлемлашке пурыде, ик ганаште
увертарымашым передаватлаш лиеш. Тидлан узелеш
микрофон шындалтеш.
Юран пашаже юный техник-шамычын паша
выставкыштышт ончыкталтеш.
И. Зайцев.
1Ц

ек
от
бл
и
би
ой

Снймкыште: Фотокружокын членже-шамыч.

ал
ьн

ци
он

Кызыт
ынде
утларак
сложный модель-шамычым
ыштылам. Бензиновый мо
торан фюзеляжный модельым, сжатый юж дене па
шам ыштыше кум цилиндран авиамодельный моторым конструироватлаш тӱҥалынам. Тыгак путынь
кружок дене гидроканалым
ыштена.

на

Пионер пӧртысӧ авиа
модельный кружокыш возалтмекем мый первыяк кагаз дене „Стрела“ модельым, варажым „Парабола“
планерым ышташ
тӱҥальым. Ик жап гыч моло
кружковец - шамыч
дене
пырля кугу монгольфьерым
ыштышна. Тиде монголь
фьер пыл дечат кушкӧ ку
зен да 8 километр ӧрдыжыш каен.
Варажым воздушный змейым да схематический пла
нер, резина моторан модель-шамычымат ышташ тӱҥальым. Кече едапаш а интересныйрак лиеда.

тор, Ухов Алешя,
Швалев Алеша.

|® -

Мемнан пашана
Тӱрым
тӱрлаш тунеммаш—интересный ла кӱлешан паша. Садлан сентябрь
тылзыште Пионер пӧртыштӧ почылтшо кид пашалан
тунемме кружоклашке шукышт возалтыч. Кызыт мем
нан кид пашалан тунемме
4 кружок уло, тушто 107
ӱдыр-шамыч улыт. Занятиян
кече годым
ме Пионер
пӧртыш толына да Тамара
Елисеевна Петрикын вуйлатымыже
почеш шагатат
пелэ жап пашам ыштена.
Иктаж-мом тӱрлаш кӱлеш
гын, ме эн первый сӱретым
ыштена, вара тӱрлена. Шкьланна кофточкым, тувырым,
молыматсайын тӱрлен мош
тена. Утларак
мастарын
Сушенцова Таня, Бахтина
Лиза, Сергеева Надя, Костромина Валя тӱрлат.
Кызыт ме шкенан республикын картшым тӱрлена.

Кружок член-шамыч: Шадрин Вик

и

Снймкыште: кид
пашалан
тунемме кружокышто шогышо ӱдыр-шамыч гӱрым турлат.
Фото И. Зай и евы н .

Рольым сайын модын мошташманын,
ме Маргостеатрысе
артист - шамычын,
фильмлаште киноартист-шамычын модмыштым ончашчӱчкыдын
коштына.
Тиде^ кок пьесым
ме Йошкар Армийын XXIII идалыкшылан шындена. А
йоча олимпиадылан
„Тимур и его команда“-м ямдылена.

Фото кружокыш то

Пионер пӧрт пеленсе фо
то кружокышто 38 йоча-шамыч улыт. Чыланат ме фо
то пашам йӧратена. Садлан
ик занятийым кодыде кружокышко коштына. Кружокышто
заниматлымаш
мыланна тунемаш нимынярат ок мешае. Теве кушнӧ
ончыктымо фотокружокышто чыланат отлично да сэйын велэ тунемыт. Нунын
кокла гыч иктынат начар
але „посредственно“ от
метка уке.
Кружокышто „Фотокор“
аппарат дене сайын пашам
ышташ тунемына* Садлан

шукерте огыл мемнам туҥалтыш группа гыч кугурак
группыш кусарышт.
Ынде вашке контрольный
паша шот дене фотовитриным луктына, а эн сай снимок-шамычым ойыркален,
фотоальбом-шамычым ыштена.
Тиде
Марийский
АССР-ын 20 ияш юбилейжылан пӧлӧк лиеш. Йоча
творчествым ончымо олимпиадыштат ме обязательно
участвоватлаш
тӱҥалына.
Тушто шкенан эн сай снимок-шамычнам ончыктена.
Гордеев Вена.
Фотокружок член.

Оперым ямдылена
Кызыт Пионер пӧртысӧ
хорын тӱҥ пашаже—„Гусилебеди“ оперым ямдылы*
маш (музыкшо Юлий Вейсбергын). Тыгак шуко мурошамычым тунемына. Мутлан „Клиновский клинок“,
„Винтовка“, „Будущая ар

мия“ муро-шамычым
ме
пеш сайын исполнятлен
кертына.
Но
оперыште
поена
роль-шамычым эше тунеммаш уке. Вашке роль денат
еценыште
репетироватлаш тӱҥалына.
Черепенина Юля.

Пьесым шындера
Мемнан кукольный кру- тынь кружок участвоватла
жокышто 10 йоча. Т ы щ т е Красная шапочкан рольжым
заииматлаш пеш оҥай. Йо- 1Тялызина
Люба,
пирын
ча творчествыч
ончымо! рольжым Баранов Г а р и к 5-ше школын 3-шо клаееышолимпиадылан ме „Красная тыже тунемше-шамыч, рышапочка и серый волк“ лӱ- выжым—Баранова Инна иеман пьесым шындаш ямды- полнятлат.
Мый
мераҥ
лена. Тиде пашаште пӱ- рольым исполнятлем. Спектакльлан кӱлшӧ чыла ӱзгар-шамычым ме шкеак шун
да кагаз дене ыштена. Кур
чак - шамычлан костюмым
ургена, декорацийым еӱретлен ямдылена.
Игонине Рева.
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Соревнованийым эртарышна
Шукерте огыл мемнан
школышто лӱймаш
дене
школа кӧргысӧ военно-физ
культурный соревнований
эртыш. Тиде соревнованийыште утларакшым 7, 8,
9-ше класслаште тунемше
дене пионер-шамыч участвоватлышт. Нунын кокла
гыч эн сай результатым
9-ше классыште тунемшешамыч ончыктышт. Васи
льев Юрий—30 очком налшаш гыч 24 очком, Фурзиков Миша—23 очком да 7
ше класс гыч Колесников
Георгий—21 очком налыныт. Нунын чылаштынат

Изн шольымын мурыжо

Ӧ

Ворошиловский
стрелок
1 ступень значок уло.
Тыгак ПВХО, ГСО, топо
графий ден связь командашамычат соревнованийлан
сай
ямдылалтыт.
Теве
ГСО команда кӱм, занятийым эртарен. Тыште нуно
первый полыш, искусствен
ный дыханийым пуаш тунемыч. Топографий ден связь
командат ик занятийым эртарен. Тыште верлам услов
ный знак дене ончыктымо
нерген палышна.

. .

Каем ояр к еҥ еж эр д е н
и Ы Ж Р М Н Я ф У ж ар с а д е р воктен эотен.
Пу|?ем тӱзл аны ш е са д пакчаш.
Пеледыш-ш амычше й ы р -в аш ...
Д у х и гай тамылын ӱпш ен
Л ойгат йолген тух шолгымла.
Чевер вуйлаштым шып рӱпш ен
Эр кече нӧлтмым саламлат.
У ж ат к узе сӧр астар ен
Эн первояк ече нерген мемнан Кушкеш пеледы ш пакчаштем.
эра деч 400 чй ончыч илыше Д а эн моторжым ойырен
знаменитый греческий историк Букеты м чаплым мый ыштем.
Ксенофонтын сочиненийлаштыже
возалтын. Тудо возен: азиатский
варвар-шамыч
телым ече дене
походым ыштымышт годым кел10К
ге лумыш волен каяш огыл манын, йолышкышт уа дене ыштыме тодмым чиеныт. „Ошкыл ка:9 :К Л !1 №
А. В. Гаев,
яшлан“ ыштыме тыгай ече-шамыч
Йошкар-Ола,
(нунын дене мунчалташ ок лий
б-шо номеран средний школын
улмаш) мӰндӱр северыште, Сибивоенрукшо.
грьыште, Канадыште кызытат улыт.
Нине районлаште илыше охотник- Коньын ходшо дене
шамыч ечым шӱдышыш коваштым чымен ыштеныт. Тыгай ка
надский ече дене лумышто велэ
огыл, купыштат кошташ лиеш .
— Айста колхозлан ло- тонн да 230 килограмм лоМунчалтыше ечым Европышко
мыжым поген пуэна, — ма- мыжым погышна. Погымек первый гана монгол-шамыч коннын мемнан кокла гыч ала- кукшо верыш — ларышке деныт.
Ш укерте, пётровский жап деч
кӧжӧ пелештыш. Ме ту- оптышна. Мемнан колхоз ончыч, руш-шамыч ечым военный
дын ойжо дене •келшыш- шошо агалан начар огыл цельланат кучылтыныт. Тыге сп е
на. Каныш кече ыле. Ме ямдылалтеш. Ме умбакы- циальный ечызе - шамыч 1499
Обьын ӱлыл йогымаштыКузнецов И., Кузнецов А. жат колхозлан полшаш тӱ' ийыште
Тыште коньын ходш о д ен е
же улшо
Югорский
мландым
да мый имньым кычкен ҥалына: ломыжым, кайык (Йӱдвел Урал) кучедал налыныт. коштын, произведений лӱмым
колхозышко ломыж погаш терысым погена.
Руш армийыште пытартыш гана п ал ед а. Могай п р ои зв ед ен и й
1886 ийыште ечым кучылташ тӧ д а кӧн?
лекна.
Каменщиков Леонид
БОГДАНОВ АЛЕША.
ченыт.
Куженерский район,
Параньгинский район,
Ече спортивный
значенийым
Икмыняр жап гыч ме ик
Токтай-Белякский НСШ.
Куракинский средний школа.
шукерте огыл, эн первояк скан
динавский элыште налын. 1870
ийыште Телемаркен олаште пер
вый гана ече дене соревнований
От ве т-ш ам ыч
шот лийын.
(11 январьы се „Ямде лий“ым ончо).
Чайнворд. 1. Верещагин.
2.
Мансен. 3. Нота. 4. Антарктида.
5. Арена. 6. Алмаз. 7. Залп. 8. Пи
лот. 9. Талон. 'О. Наган. 11. Нил.
12. Лаперуз. 13. Зоб. 14. Бамбук.
15. Кок. 16. Кодак. 17. Кутузов.
18. Ван. 19. Николаев. ‘20. Венера.
ф Украинский
исторический
(18 январьысе „Ямде лий“-ым
музейын фоидыштыжо (Харьков ончо)
олаште) исторический памятниЗадача. 20 кече гыч
кӱзеп
кым — Богдан Хмельницкийын шуэш.
сабельжым муымо. Кид кучемже
Туш то. Самовар.
да кӱзын ужашыже ший. ШийАнаграмма. Белена-Елена-Лена.
жым таптен ыштыме тӱр да фили
М етаграмма. Пырыс — пурые.
грань дене сӧрастарыме. КлинПуяльский начальный школышто тунемше-шамыч (Оршан
кын тӱҥыштыжӧ — „Бн. Хмлнцский район) каныш кечын колхозлан 2500 килограмм ломыжьш
кий“ маныи лоден возымо.
Метаграмма
поген пуышт.
Константинопольский
мастер„Б“ дене—эҥ ер,
Снймкыште: пионер-шамыч^старший пионер вожатыйлан лошамычын XVII курымышто ыш„Т“ дене—янлык..
мыжым погымышт нерген ойлат. Шола гыч иурлашке: Ром анов
тыме сабльышт, Богдан Хмельниц
Орлов Петя.
А леш а (отряд совет председатель), Е . Г. П ет у х о в а (вожатый),
кий ын
личный
оружийжылан
Мари-Турекский район,
Л еб ед ев ^ Т о л я ,^ С идельников Витя да Ураков
Г ен а .
ш отлалтын манын музейын научМарн-К уптинский НСШ.
^ъ\й пашаеҥышт установитленыт.
Фото М. Чурш уковы н.

Кӧ ты пеледышлц, мемнам
Кушта д а шокшин ырыкта,
Кӧ пиалаҥш е илышнам
Т ӱж ем ий д е н е волгалта,
Мый бук етем ыштем тудлан
Д а пӧлеклен вара колтем.
Эн чот йӧратыме еҥ лан
Пусть лийж е чапле бу к ет ем .
АНТОНОВ ИВУК.
1940 ий декабрь,
иошкар-Ола.

первы й ко н кур с

2 №

А. Галицкий.

от

ек

и

Ик тонн да 230 килограмм

Ш. 'щ ж а
ш ш ж т ш

2 ходышто мат*
Ошо-шамыч: Кре1, Фӓб, Ле4, Кс4,
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Шеме-шамЫч: Крас8, СЪ7, п. еб,
13.(4)
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3 ходьнпто мат.

Ошо-шамыч: Кр Ь1,Ф12, Се4, (16,
п. а2, а5(6)

шинчымашыштат огеш сите. Сред
ний школышто тунемше-шамычлан тыге калаеаш лиеш: учебникшамыч тугакшат сжато возымо
ьш ш им и ц д .
удьГг, еадлан тыште выпискым
ышташ келша. Кӱлеш названийым,
терминым, нелэ определенийым,
Шинчымаш налмаште учебник поена характерный выраженийым,
Советский школа чыла могыдатым
возен
рымат
развитый, коммунизмым пеш кугу полышым пуа. Тудым хронологический
ыштен моштышо у поколенийым арун кучаш, учебник гыч шинчы- Налман. Материалым лудын лекналын мошташ кӱлеш. мек выписка ыштымаште тӱҥ ве
туныкта да воспитатла. Наукын машым
основыжым шинчыше да теорий Книга гыч шинчымашым налын ры м выделитлаш да тошто ма
ден практикым ушен моштышо мошташ навыкым учитель пуа. териал дене ув я з к ы м ыштыман.
каҥашым пуаш Тошто материал мондалтын гын,
еҥым туныкта. Наукын основы- Тыште тыгай
жым да коммунистический воспи- лиеш. Ик ученик учебникым шып |повторитлымаи.
Учебник гыч материалым мынчр
утларак усвоитла. Весе
танийым налмаште
учебникын, лудын
книган да газетын рольышт пе- йӱкын лудмек вуйышкыжо утла- ^ана лудаш? Тышгат общий вашшак кугу. Книга человеческий рак пы ш та.' Но опыт тыге он- мутым пуаш огеш лий. Но опыт
эркын-эркын
шкендым гыге ончыкта: икте материалым
обществын эртен толмыжым, за- чыкта:
конжым да движенийжым
он- шып лудаш туныкташ кӱлеш. Ма- еайын ик ганаштак лудын лекчыкта. Коммунистический общ е- териалым кузе лудмо шотыштат теш да вигак шке гыч калаекала,
етвым ышташ у знаний дене во- ик еемын калаеаш огеш лий. Ик- весе ик гана лудын лектеш да
оружатла.
те чыла разделым лудеш да шо- тӱҥжым шарнаш тырша да вара
пура.
налта, весе пайлен лудеш . Но детально еодержанийыш
Ме тӱрлӧ книгам лудына—учеб- важный материалым ончыч чыла Кумышо шуко пачаш лудеш, ниникым, художественный литера- лудын лекташ да вара проработ- могай еамоконтрольым огеш ыштурым, технический книга-шамы- кым ышташ кӱлеш.
те. Кумышо еемын тунеммаш пеш
чым да молымат. Книга чылалан
кугу йоҥылыш. Тиде механиче
Учебникым лудмо годым тӱрлӧ ский шинчымашке конда.
полша. Ученый, учитель, инже
нер, летчик, забойщ ик, сталевар, еӱрет-шамыч луедат: чертеж, ф ор
Теве ик ученик учебник гыч
комбайнер, тракторист, бригадир, мула, схема да молат. Садлан лу урокым тунемменерген тыге ойла:
годымак чертежым
звеньевой да моло-шамычат кни дын кайме
1. Пумо урокым ончыч чыла
га гоч шинчымашым налыт да ончаш кӱлеш. Тыгай чертежымак лудам.
воспитатлалтыт.
клаееыште ыштыме ыле гын, эше
2. Лудмем шарналтем да мо
икгана тудым ышташ. Вара ма
Книга гыч шинчымашым нал- териалым утларак умлаш лиеш да лудмо нерген планым ыштем.
3. Палыдыме муг-шамычым во
маш советский школын ик мепеьтгыдын вуйышко пура.
зен налам да нуным ыҥлагн ело
тодшо улеш. Книга гоч шинчымашым
зубрежка дене
налаш
Ш уко ученик-шамыч конспек* варьыште ончем.
4. Келгын ыҥлен налашлан черогеш лий, а тушто мо возымым тироватлыме нерген йодыт. Тид*
ыҥлаш кӱлеш. Садлан книга гыч ’ лан тыгай вашмутым пуаш лиеш тежым, ехемым але еӱретым ышсамостоятельно шинчымашӹм на- | Начальный школышто конснек тем.
5. Дополнительный
лигератӱ
лаш тунеммаш кугу, серьезный | тым возымо ок кӱл: Адак уче
(ник-шамычын конспект
возаш рым лудам.
паша.
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6. Мо кӱлешымсправочникыште ончем.
,
7. Пуымо урокым шке гыч калаекалем.
Тыге тунеммаш еай мапашлиеш.
Кажне ученик гыге ыштен кертеш. Вара определенный еиетемыщ пура да самостоятельно тунемаш навыкым пуа.
Ученик^шамычлан учебник деч
поена моло книгам лудаш логалеш. Тудын коклаште первоисточник-шамыч куго верым налыт.
Начальный
школышто
перво
источник хрестоматий гыч налалтыт. Тыште шукыжым учитеЛь дене иквереш проработка ышталтеш.
Средний школышто учитель деч
поена материаЛым первоисточник
гыч налаш логалеш. Тыште ученик-шамыч тӱрлӧ произведенийын
еодержанийжым
самостоятельно
лудын
анализироватлат. Садлан
еайын ыҥлен налашлан тыгай порядокым ышташ келша: — чыла
произведенийым лудын лекташ,
тӱҥ мысльым палӓш, выпискым
ышташ да планымсоставиглаш.

кӧ издаватла,
могай жапыште
лекташ тӱҥалын? Адак газетын
могай разделже улыт? Кӱлеш ма^ериалым газетӹштё кӱзе вашке
муаш? Тидым пален налмеке кажне у номерым лудман:
•Газета гыч матерйалым налаш
тунеМмек тунемме пащалан полшышо материалым пеш еайым
ышташ лиеш. Газета матерчалым
поген шуко
вере школлаште
Сталин ден Ленин нерген тунемше-шамыч
альбомым ыштеныт.
Шуко вере папанинец-шамыч нерген альбом уло. Адак газетный
материалӹм погаш тӱнем шумек,
газетыш возашат шуко тунемыт.
Ончыч пырдыж газетыш возкалат,
вара „Ямде лий“ газетыш да умбакат. ,

Учебник, книга да газета-тун ем маште кугу орудий ӱлыт. Садлан
тышёч шинчымашым налаш тунемаш кугу серьезный паша. Но
кажне ученик книга гыч кузе
шинчымашым налме нравилым паЛен налеш гын, шинчымашым эше
утларак налын кертеш. Правила
Тунеммаште шинчымаш налмаш- кӱчык жапыште
пашам ыштен
те газета ик кугу полышым пуа. шукгаш иолша да организованЛенинын определенийже почеш ностьым воспитатла.
газета—организатор,
пропаган
дист да агитатор. Тудо кажне кеИ. Токарев.
чын социалистический строитель
ство гыч у уверым конда. Вот тиде у увер-шамычым тунемме дене
иквереш шчнчен шогыман. Тыге
она ыште гын, мемнан тунеммаш
илыш деч’торлен каяш гӱҥалеш.
Газета нерген мом шинчыман?
Эн оИЧӹчак, тӱдӹн лӱмжым ыҥлен -налман—м ом 'Т удо ‘ ончыкта,

Отв. редактор—
П А. КЛЮКИН

Йошкар-Ола, Маргоаиздатыв гипографийже.

