КУЛЬТУР ф р о н т ы ш т о к у ч э д а л ш э г э р о и
ВЛАКЛАН КОМСОМОЛ САЛАМ!
Чылд ад пролэтар-влан, ушкыва!

Куи кЭЧЫЛВН ИН
КОНЗ ЛЭХТЭШ

1 Мари! Облас туныктышоударник сльотиан

вэзэ

Марий Обласысэ туныктышо ударник—шэргз йол
таш-влак, тыланда шокшо йолташ саламым колтэм.
Тэ куго социалист стройкын иолышкал ыжэ влак
3
„ 1 т . 80 „
ик кӱлэшан участкыштэ, улыда. Тэ, социалист строи6
„
3„ 60 ;8тьылствэ пашам, ышкэ ачашт-аваштын пашам ьунтэн
Ик ийлан 7 Я 20 —
{.мучашыш шуктышо рвэзэ поколэньым куштэда. ЙочаВЛКСМ Маррбком дан Иошкзр-Ова горио* оргаи
„влакым шинчымаш дэн таганлэн, шинчымашыч! илыш
дэнэ пыжыктэн мошташ, нунылан социализм да комунизмым сознатыльнэ ыштышэ-влак лийашышт тыланда
полшашда кӱлэш.
Тыланда йоча кокла гыч колэктивисг-влакым, пэҥгыдэ эрык койшан, сознатьылнэ дисциплинан айдэмэвлакым кушташда кӱлэш.
Марий Обласышкэ чылам туныктымо паша цурталЙолташ-влак! Мэ, Оршан- Тыгӓк ышташ Марий об- Лэнин—Сталин школ вэрч тын. Чыла йоча влакьш школыш шупшмо.
Шуко капиталист эллаштэ чылам туныктымо паша
кэ районысо туныктышо- лас чыла просвэшчэнэс-вла- чын политэхник школ вэрч
комсомолэс - влак (чылажэ кым ӱжына. Тыдым ш ук- кучэдалын моштыдымо ул* пурталтын. Ио ик школ вэс школ дэч ойыртэмышан
улыт.
47 йэҥ) район сльотыш таш чыла условийна уло, ыт.
Капиталист школ фашиСт-влакым, а мэмнан школ*
погынэн, тыгай паша - вла мэмнан стабильнэ програмМэмнан районышто альэ
кым ончыкташ кэлшышна: мэ, стабильнэ учэбник влак йатыр
ситыдымаш - влак комунист-влакым йамдылат.
мэ кузэ паша ыштымӹнам, улыт. Мыланна школ па улыт. Щколлаштэ грамот
Капиталист школ тарзэ-влакым, тыгыдэ собствэник
большэвик партий да Лэ- шам чынак Л энинла гына ность вэрч начар кучэда- шонымашан-влакым, а совэт школ колэктивист, ушэнин йолташын эн сай учэ- ыштыман, совэт политэх лыт. Ш кол кӧргысӧ пашам мыштэ илэн моштышо, колэктивын пуымо пашажым
никшэ — йӧратымэ Сталин ник школыш антилэнин па- кӱлэш,, вэрыш шындымэ пэҥгыдын шуктэн шогышо йэи-влакым йамдыла.
Капиталист школ тойа дэн кырымэ дисциплинлан
йолташ вуйлатымэ ВКП б) чша мэтыдым пурташ тыр- огыл. Йаллаштэ куго йэҥ
Рӱдӧ Комитэт вуйлатымэ шыщэ-влаклан, вэликодэр- туныктымо пашашкэ кӱлын вэлэ ӱшанышэ айдэм-влакым йамдыла. Совэт школ
почэш, кэрнак Маркс-Лэ- жав шовинизм дэн аҥысыр пижмэ огыл да „У вий“ сознатьылнэ дисциплинан йэҥым куш таш 'воспитатла.
нин Сталин тэорийан поли- национализмлан
Царизмын тошкэн, пызырэн ашнымэ тыгыдэ гӓлык,
пэҥгыдэ колхозын тӱҥалын пуымо
п о ч э ш увэртарымэ культ Совэт власть лиймэ дэнэ куго талылык дэнэ культутэхник школ вэрч кучэда- отпорым пуыман.
лына.
Мыланна шошо аҥа п а  поход эртараш кумылын раҥын кушкыт.
Кокымышо
вичийаш- шам ышкэнан школ участ- пижмэ огыл. Тыгак паша
Социалист строитьылствын у культурым чоҥышо
мэтодат
сайак туныктышо-ударник йолташ влак, тыланда шокшо салыкыштэ Совэт
Ушэм кыштэ образцово эртары- ыштымэ
лам!
калык коклаштэ лудын, ман. Пашан сай опытшым огыл.
Мэ, туныктышо-комсомосэрэн моштыДымо пыта- колхозыш пуэн шогыман.
Н. К. Крупскайа.
ралтэш, паша ыштэн кэ
Мэ, тэнийсэ тунэммэ ий лэс влак, тыдэ ситыдымартшэ куго йэҥ коклаштэ ыштэ Оршанкэ районысо шым кӱчык жапыштэ пыТуныктышо пашазэ-влак Рӱдӧ
шагал лудын, сэрэн мо- ышкэнан школышто пэш тарэн, ышкэнан ыштымэ
паша
опытнам вэс
штымаш пытаралтэш да Iкугын ончык ка эн улына. сай
Комитэтын саламжэ
чылам обӓзатьылнэ ту- Школ пашам сайын орга- школыш кусаршаш вэрч
ныктымо илышыш пур- низатлышэ мэмнан улыт. тыршэна. Садлан ышкэнан
ССРУ ^эмысэ тӱныкты- мо пунчалмутшым йӧршэиг
талтэш. Тыдэ вэлэ огыл Оршанкэ шым ий тунэммэ ӱмбакэ
тыгай конкрэтНэ шо
пашазэ влакын Рӱдӧ илышыш пуртэн шуктышым ий тунэммэ кугыт школ вуйлатышэ — комсо обӓзатьылствым налына:
Комитэтышт Марий ' Облӓс шаш варч кучэдалын, кодэнэ эн ончыч йаллӓштэ молэс Васильйэв йолташ
1. У тунэ^мэ ийлан эя туныктыгио ударник влак- мунист партий вуйлатымэ
чылам обӓзатьылнэ иоли- школ пашам начар ‘огыл талэ комсомолэс-влак кок- лан ударник саламым колта. дэнэ культур сэҥымаштэхпик тунэммаш эрта- шындэн. Кодшо ий ты ла гыч 5 туиыктышо-ьлаМарий каЛыкын озанлык- влакыш Обласым лукташ
ралтэш “ (17-шэ партсйэз- школ эн начарлан шотлал- кыц йамдылаш.
культур вийаҥмэ дэнэ он- туныктышо влакым ӱжэш.
2. Шокшо кочкышын сай- чык
длан „кокымышо вичи тын.
каймаш фроитышто
ЦэКапрос вуйлатыйашлык план
нэргэн“
Рвэзэ туныктышо Василь- лыкшым нӧлталын, тунэм иартийын школ нэргэн лук- ш э —Колотилов.
тэзис гыч).
йэв йолташын пионьэр от- шэ-влакын йара жапышТыдым илышыш цурты рьадщэ пашам сайын ышта. тым эшэат сайын органишаш вэчат кучэдалына.Мэр- Кажнэ кэчын вуйлатыма- затлэна.
3. Кэҥэж жапыштэ чыла
вой вичийашлыкыштэ ССР | шым Пуэн шогымыж дэнэ
Ушэмыштэ л у дэнэ, шӱдӧ тунэммын саилыкшэ вэрч 7 ийаш школласэ тунэмшэ
дэнэ у гигант, Вуз, школ- тунэмшэ-влакыы йара жа да пионьэр влакын тазалыМыйэ, Ильпанур
ш ко гышна. Садлан шокшо кочвлякым ыштымэ.
иыштым сайын эртарышаш кышт вэрч кучэдалмэ па
лышто
(Параньга
р
н)
вуй- кыш тӱҥалтыш кэчэ гычак
Йал озанлыкым т ӱ ҥ гы- вэрч кучэдалын, школыш шам вийаҥдэна.
4. Облас туныктышо у д  латышылан шогышым. Па лийын шога.
чак молэмдымэ, 65 просэн коштмашым 98 просэныш
Школ пэлэн кролик ашышкэт крэстйан влак кол- шуктэн,
туныктымашым арник сльот кэчыи тунэм- шам ыштымашкэ да тунэмнымашым
организатлымэ.
шэ
влак
коклаштэ
соцтаҥ'
шэ-влакын
йэшыштым
иохозыш ушнэныт. 200 тӱжэм ыҥлымаш
94 просэныш
ас дэн ударничэствым шер- Ягроном кӱштымӧ почэш
колхоз да 6 тӱжэм совхоз- шуын. К 'лхозласэ мэр па- гэн сльотым эртараш.
влак—тэвэ йал озанлыкын шамат начар ок ыштэ, па5. Йошкар-ола район дэ- эн, Иэрмучаш школ дэнэ ончэн шогэна.
Массэ коклаштэ умлансоциалист куго вийжэ.
шан мэтодшо сайын шын чяэ эртарышаш акадэмбои таҥасымаштэ чыла налмэ
Т у ныктышо - комсомолэс далтын.
КуЖмармй шко- оЛэмпиадылан йамдылалт обӓзатьылствымтӱрыс шук- дармаш нэгызэш, школлан
тэн, ончыл вэрыш лэктын олташ пуым ситышын йамйолташ-влак! Мэ кокымы лышт » туныктышо комсо шогаш.
улына.
дылымэ.
шо вичийашлыкын кокы молэс Чэмэков пашам са
6 . Ч^гла
школлаштат
Тунзмшэ дэн
тунэмшэ,
мышо ийыштыжэ, класды- йын ышта Тунэммын сай куснылшо йошкар знамэ
Школыш кошташ йӧршӧ
мэ социалист обшэСтвым лыкшэ да школыш кошт- дэн тунэмш э-ударник фла- групо дэнэ групо таҥасэн йоча-влакым тунэммашкэ
тунэмыт. Кӧ кузэ тунэмэш шупшмо. Кэчэ
ыштымашкэ шуынна.
У ( шаш вэрч, школ кӧргысӧ гым организатлэна.
кодымаш
—лӱмьш ыштымэ соцтаҥас ваштарэш кучэдалын шоп а ш а в л а к школышто р в эзэ \ пашам сайын шындэн, ту7. У тувэммэ ийлан йам- газэтоҥ аш возэн а^дакп ы рпоколэньым
воспитатлаш нэмшэ-влакын ачащт авашт
дылалтмашым
вийаҥдэна. дыж гоч волгалтарэн, сай гэна. Тунэмаш коштмаш 98
у сэмын трэоытлат.
кокласэ кыл кучымашым
просэныш шуын.
Туныктышо - комс^молэс тунзмшэ-влакын опытыш
„Массын кумдан атла- вийаҥдышаш вэрч кучэда
Школ пашам план почэш
йолташ влак! Школнам чын тым моло-влаклан - ончыкнымыжэ школ дэч ӧрды лын шога.
ыштэн
шогэна. Туныктышо
Сай ончыктыш дэнэ пыр- политэхник[даМаркс-Лэнин- тэна.
сӧ чыла паша шэмэо мас-влакын
урокыш • сайын
Пиоиьэр отрьадын па
сэ культурно ка ыш дэ льа, "туныктышо-комсомо Сгалин школыш савыраш
йамдылалт толмыштым тэршам
сайын
ыштымыж
дэ
нэ пэҥгыдын кылтал- л эс вляк коклаштэ, шк >л чыла услов йна уло. Мэ
гэн шогалтэ.
тэш“ . (17 шэ партсйззд иашам ӱд риын ыштышэ мван ӱмбакына паша во- н э ,'пионьэр влак моло туСтольарлан тунэммэ мэсгэрой влакын пашаштым зэ и—тыдым раш шуктэна. нэмшэ *■ влаклан примэрнэ тарлыкна уло. Чыла кӱлэш
тэзис гыч).
Талӱк тунэммэ пашам амыртылшэ-влакат улэдат. Оршанкэ районЫсо лийшэ лийын, сознатьылнэ дис ӱзгарым тушто ыштэна.
гэргымэ иопытаньэ жап, Тэвэ: Кӱзар Сола тӱҥад- сэҥьшашым • пэҥгыдэмдэн, циплин вэрч талын кучэдаШколым Маркс—Лэнин—
адак ш о т о аҥ а паща чак- тыш школ вуйлатышэ ком ончылнына шогышо зада- лын шогат. Тунэммын сай- Сталин школышсавыошаш
чым
вашкэ
да
чэслын
шуклыкшат
нӧлталтэш,
вараш
гомолэс
Кугэргин
школ
ланат. Мэ, туныктышо-комвэрч, ВКП(б) Рӱдӧ Комисомолэс-влак, талук тунэм- пашам йал ӱмбак шогал тэн, кок йошкар . знамӓн кодын тунэмшэ 3,5 просэн тэтын лукмо
пунчалжым
Лэнин
комсомолын
лӱмвэлэ
кодын.
огыл. Ты
машым тэргымэ испытань- тэн моштэн
чакныдэ илышыш пуртэн,
Тунэммэ
ий
тӱҥалмэ
Дэч
жЫм
сулэна.
гак
туныктышо
комсомо
ылан большэвикла, образ
Пашашкэ, йолташ-влак! ончыч туныктышо-влакым пэҥгыдэ политэхник школ
цово йамдылалтына, да ту* лэс-влак Туманов, Михальколхоз да вэрч кучэдалын шогэнам.
^ТунычтЫшо
- комсомолэс- мобилизатлэн
нэмшэ-влакымат йамдылэна эв, Брыльаков ышкэ йыСадланак Параньга РОНО
йаллаштэ
умландармашым
вла
.
*
А\осквин,
Васильйэв,
рышт
тунэмшэ
да
обшэсттунэм шумым шагал огылУ7
мыйым ударник билэт дэ
шарэн,
шокшо
кочкышлан
% шукташ, туиэм мьш§кач э- вэносым мобилизатлэн мош- Хорошавина, Баронов, Ту
нэ
пӧлэклэн.
продуктым
ситышын
поту
бал
ин,
молат.
ствыжэ вэрчат кучэдалына. тэн огытьтл. Нуно Маркс—
ГАЗЭТЫНАКШЭ
Ик тылызылан'бО у]

М УНАР

МАО КӦРГО ЧЫЛА ТУНЫКТЫШОКОМСОМОЛЭС-ВЛАКЛАН
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Оршанкэ район туныктышо-комсомолэс-влакын виш сэрышышт

Мут туныктышо ударник Горбунов
йолташлан пуалтэш

Рвэзэ Комунар

2

Ф. И. Маслов

Корьаково ИЖМ-ым кызытак
тӧрлатыман

Крьтур фрошовнияяк
Волгалтышэ фронтын
Пэрвой ударник гэройжо
улат,
Тунэмащ! манмэ
Лэнинын мутшым
Пашаштэ шуктэн тый
толат.
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(Ойлымаш)
— Кораҥ ноло! Э-эй шача. Тудым^налыштэ кулак
шамыч поктэн толашэныт. пи—маскала йӱын тӱҥынУкэ.
Садыгак
партийын ат пӧрдылын кийа.
— Ончыза, ’ончыза! Имкомсомол да пэҥгыдэ ойжо
дэн нунын ваштараш кучэ- ньыжэ „ вол тӱрым пурын
шогат. Йӱктэнат огыл дыр?
эалын шогэн.
Урок пытышаш, тунамак Вэс коньухшо куш то?—
пионьэр погыныщ ш лийэ, Миклай пӧртыш пурыш.
Кажнэ пионьарым колхоз- Ӱжын луктат. Мэтри вигак
лаш да йаллаш пэҥгыдэм капкам почын шындыш да
дышт. Комсомол йачэйкэ урэмыш, йӱштӧ вӱд йӱксэкрэтар Кугэргин миймэ- таш^ имньэ-влакым поктэн
кэ паша ыштымэ нэргэн лукТО.
— Мэтри кугызай, лэвэ
кутырыш. Вара чыланат
шаланэн пытышт. Никола- вӱдым йӱктыманыс.
Лэвэ вӱдым кушто сийэв Иванын звэнажэ „Й утарэт?..
билэй* колхозыш кайыщ.
— Иктаж вочкэш нумал
— Эн ончыч имньым кузэ ончат, тудым эскэрэна— опто, лэва—Иван пэш ум
ландара.
Иван пэлэштышт.
— Ик имньэтшэ кодыныс.
Кас лийын гынат, шым
пионьэр-влак имньэ пук Молан от лук?
— Э эй, тудо чомам ышшымашкэ кайьтшт,
— Ончо, коньӱхэт имнь- ты нэж э—маньат имньэ почэш соптыртатыш.
ым кузэ онча?
— Могай тӱж да мойын,
— Йӱынвозын вэт,имньыжымончалшаш—Сэмон сэм- йарнэн. Айдыста тудым
ышкэ пукшаш тӱҥалына.
ланыш.
— Айдыста... Коч йӱды— Укэ. Коиьухшым кычмжо пукшэна—Вэрук кычкырэна.
кыральэ.
— Изай, изай, кыньэл,
— Эрлат толына!..
импьэт йӱнэжэ.
Правлэньыштэ чыла умы—-Йӱнэшт гын йӱктыза— лтарыштат, кум йэҥым йаОндрий вуйжым нӧлдаш рИышэ имньэ ончаш кодтӧча ы-ых!..Ой, мо тугай... ышт.
Ала мо лийынам.
— Ломыжым погэн улыда?
— Молан руштынат?
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влакым кочмаш гыч луктын кыщ кат.Тэвэ Пэтухов,
Соколов,
моло •влакымаг
ш ӱр кӱмыжым шупшын
налын поктэн луктыныт.
Тэлэ каныш дэч кампэткым нальычат, туныктыш*
влак кочкын пытарышт.
Комсомол йачэйкэ сэкрэ
тар Йэгошнн Йогор комсо
молэс-влак коклаштэ поли
тик умландармашым огэш
эртарэ. Садланак комсомелэс влак марий тунэмшэвлакым „чэрэмисы л •»парк*
—манын игылтыт (Овчиншков). Туныктышо - комсомо
лэс-влак Кропотова, Й.
Комэлина, шин^эныт г ы 
нат,
тӧрлаташ
тыршэн
огытыл. Колхоз вуйлатышэ
Иэгошин тӱшкан илым»
пӧртыштӧ илышэ
м ар и й '
йоча - влаклан парэҥгым
шолыштыт манын йолам
ышта. Садланак марий туА. Н. йолташ влак сайын нэмшэ влак тунэмаш начар
тунэмыт. Нуно мэр пашаш- коштыт.
Тунэмшэ-влакын тӱш ка
тат ончылно шогат.
Шэҥгэлан кодшо влакат погынымашэш туныктыш®
улыт. Тэвэ: Царэгородцэв, Тарасовын титакшым тӱжА. А. Иванов, Н. И. адак вак луктычат, тудо урок
Польанин, Д. И. прогулым годым сай тунэмшэ, марий
ыштат. Уроклан огыт йам- йоча Ивановлан тӱрлӧ йэдылалт. Общэствэнэ пашам дышым волтэн шындаш
пуэдыш.
Иванов
огыт ыштэ. Нинэ йолташ-вла- тӧчэн
кым ончыкыжым комсомол вашмутым чыла йодышлан
йачэйкылан ышкэ кидыш- пуэн гынат, „неуд* манын
кыжэ налман. Облась учитьыл ударник сльотлан пэд- шындыш.
Марий тунэмшэ-влаклан
институтышто учитыл йамдылмэ курс пэлэнсэ ком-1 пӱчкздымэ пум олташ огыт
сомол
йачэйкэ 7гг ийащ пу. „Тыланда могай пу,
шкӧллан талэ туныктышым ыщкэ пӱ ч са“—манын покйамдылэн шукташ пэҥгытэн колтат. Йэшмэков дэч
дэ мутыӒрпуа.
пильа дэн товарым йодаВ. Мушкннский.
тат, нимомат огэш пу. Р у ш
тунэмшэ-влакым гына йӧ— Укэ.
— Лум кучымым ыштзн | рата.
У ^а?
Йоча-влак шӱргӧ муш— Плуго, машинэ, йамдэ! каш Талман эҥэрыш курш чай?
{талыт. Вӱд йӱаш тавыш
— Нимат укэ Ион ойла. [коштыт. Садланак 60 про\г ^ т^ Р ла
канымэ кэчэ сэн Тунэмшэ-влак трахом
Мыи, Ивук, Чачук да Вэ17
руш лум кучымым ыш- чэр дэн чэрланэныт. Фэв*
таги колхозник влакым ӱж- раль тылзэ жапыштэ 90%
тунэмшэ - влак чэрланэныт.
ын луктына,
— Мэат йара огына кий. Тугэ гынат, школ вуйлаСурт йэдэ ломыжым; по- тышэ Шалахов чэр ваштагаш тӱҥалына — Миклайат
рэш кучэдалмэ олмэш „Ан
пэлэштыш.
— А, тый, Иои мом шо- глийский овчаркэ“ пийым
нэт? Машина-влакэтым от налаш кычал кудалыштэш.
ачалэ мо?
Адак школ шудым уш кал— Намыс вят, шӱргэм жылан пукшэн пытара. А
куш чыкэм?.. Кок кэчыштэ
машиным очалыктэн шук- школ вольыклан шӱшӧ ш у тэм!.. Тачэ погынымашым дым налын пукша.
ы ш тэна..
Торйал роно, райкомол
*
*•
да РКИ-лан кизытак тэрЭрлащыжым паша тарваналыи,
тунэмшэныш. У драм аш -влак лум гэн
влакын
илышыштым
локкаваным ышташ кайышт.
„Могай пайдам пуа?“—йо- тылаш толашышэ да соцдыштыт. Пионьэр влак ум- таҥас договорым амыртылландарат.
шэ Йэшмэковлан чакныМиклайын кум йэҥан
бригадыжэ издэр дэнэ ло- шаш рэшитьэлн» мэрым
мыжым погэн коштэш. Кэ- ышташ йодына. $
чывал маркэ 11 путат иэВригадэ: туникщышо
лым погыщт,
Николайэвын бригадыжэ да тунэмшэ-влак.
кок гэктарэш лум кучымым ыштышт. Вара колхозник-влакым шурно эрык- Отвэтств, рэдактыр—
таш таратышт.
А. 3. РЭЧКИН.
В. Фэодоров.

Комсомол ударнэ пашам ончыкта

Марий пэдинститутышто
ШКМ дэн ФЗС-лан учитыл
йамдылымэ курс почылто.
Курсышто комсомол йачэйкэ сэкрэтарлан Попов, А. Ф.
шогӓ. Тудо ышкэжэ ик
прогулымат ыштэн огыл,
чыла " прэдмэт дэнат сай
тунэмэш. Адак Попов дэч
Корольов, И. М. йолташат
шэҥгэлан ок код. Комсомол
лӱмым ок шӱктӧ. Кӱшно
ончыктымо йолташ - влак,
ышкэ
тунэммаштышт
соцтаҥас дэн ударничэствэ
мэтыдым
сайын
пуртэн
улыт. Сандэнак нуно' шкэ
Нэуд ваштарэщ кучэдалына
примэрышт дэнэ партийды
Вэс - Шӱргӧ шым ийаш вараш к о д ш о - влакгган пол- мэ тунэмшэ-влакымат ончышколышто (Морко р-н) 35 шат. Тунэммэ ий пытымэш ко наҥгайат Тэвэ Казанударник - влак улыт. Нуно ик нэудымат огына кодо. цэв, К. ф. дэн К идалашэв,
— Ивук ■урокэт йамдэ?—
Николайэв школыш толын
вэлэ шогальэ, Сэргэйэв тундэч йолышташат тӱҥальэ.
— Йамдэ, йамдэ! Адак
вотно ик пашам ыштэнам
вэт...
— Мом?
— Кушто?
— Ачый дэн авыймытлан шошо аҥ а нэргэн умладцаршым. Тачэ волгыжашат тӱҥалын огыл, ачый
илугэт, ш ӱ р э т - ч ы л а ап
шатыш наҥгайыш. Ивук
ум ландара—авый имцьым
кычкэн, шӱльым сортиро
ватлаш Сэмон Иван дэк
ныҥгайыш.
— Молан ышкэтын ыштылыт? Колхозник огыдал
мо?—Сэмон йодэш.
_
— КОлюзыш пурмылан
кок арньа вэлэ лийэш.Альэ
колхоз правлэньыжэ нимомат огэш ыштэ.
— „Йубилэй“колхоз йамдэ огыл?—Сэропим ӧрын
пэлэштыш.
— Укэ улдэ. Имньымат
сайын огыт ончо—урок тӱҥалмэшкэ кӧ шошо аҥалан
йамдылалтмаштэ п о л ш а ,
пэш кутырат.
Пионьэр вож аты й-С э р а пим кузэ „У вэр“ колхозлан полша—пэш ойла Тудо кэрэк могай пашаштат
ончылно шога. Изижэ годым орланэн илымыжэ,аль.ат мондалтдэ шэм шучко
ш ижыла шинчашыжэ кон-

коштыт, манын шойышто.
Укэ. 8 йоча-влак тунэмашат огыт кошт. Тунэмаш
когптмаш 70 просэн вэлэ.
Тудо соцтаҥас договорам
амыртылын, тӱрлӧ ситыдымашым тӱжвак лукдэ
пэтырэн кикта.
Марий тунэмшэ коклаштэ тунэммын сайлыкшэ эр»
вола. Р у ш дэн Марий Коклаштэ игылтмаш, тӱрлын
мыскылмаш уло. Интэрнациональнэ воспитаньэ укэ
дэнэ руш тунэмшэ - влак
м а р и ^ - влакым „лопарь",
„чэрэмис" моло о к к ӱ л мут
дэиат игылтыт.
Шокшо кочкышым арньалан икана гына пукшат.
Тунамат йорло-влакым огыт
пукшо, ик марда илышан
гына кочкыт.
Тунэмшэ-

от

Октьабрын саскажым,
Рвэзэ поколэньым,
Кораҥза шукшак-влак, У сэмын туныктышо он.
Каргалтшэ подлэц-влак, Наукым паша дэн кылдэн
Илышым амыртыл
Рвэзэ уш акылыш пурМом коштыда?!.
тымо
Пэҥгыдынончык тошкаЙоным
лын
Лэнинла кучылтшо йэҥ.
Культур ф р о н т о в и к влак,—
Илышын сэм дэн
Лэнинын армийжэ
Вашталтшэ
у школым
Талын эрта.
Мильонло йоча
Пагала, йӧрата.
Талын эрта
Наукын эн тӱҥжым
Совэт Ушэм мучко.
Тунэмын
паллалтын
Шэҥгэлнэ почаҥш» айСоциализмылан
гэройэҥ
дэмын
Кушкэш,
ворана,
Ушакылжым почшо айдэм.
Тушманбак
Школ" шӱлымаштэ
Пытартыш атак дэ^ лэк- Илышьш тошто косажэ
маштэ,
Пытэн да шулэн
Политэхник нэгызэш.
Социализмын гэройжо
Изииьэкак йоча-влак
Учитьыл таҥэм. ^
Кушкыт пашаштэ,
У айдэмэ
Колхоз чаплэ пӧртым
Куана да воштылэш.
Культурный у сэмын

Корьаково ШКМ
дэн
Масканур ШКМ соцтаҥас
договорим
(Торйал р-н)
ыштэн, тунэммын сайлыкшым нӧлталшаш вэрч кучэдалчт. Тугэ гынат, тыдэ
пашам Корьаково ШКМ-штэ
туныктышо
кулак
эргэ
Иэшмэков кӱрлаш тӱрлын
толаша Тэвэ соцтаҥас итогым палаш Масканур ШКМыш бригадэ дэнэ кайышт.
Тушто Йэшмэков тунэм
шэ влаклан шиштарыдэ кансэльарэшак тэрган кайыш.
Тыгак Корьаков ШКМ ыш
Масканур гыч
Сабандэв
тольо. Тудат кансэльарыштак туныктыШо, тунэмшэвлаклан шиштарыдэ Йэшмэковын шойа мутшылан
ӱшанэнак тольо. Йоча-влак
100 просэнлан тунэмаш

бл
и

Могайрак сай кэчэ
Кумылым кӱшкӧ4 нӧлталын,
Ӱдыр гань воштыл
Мэмнам ваш лийэш.
Шӱйын, мортаҥшэ
Илыш кораҥын
Чал вуйжо(гыч упшым налэш.
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Йошкар-Ола, Маргосиздатын 1-шэ типографнйжэ.

Савыктышэ „Мар. Ком“.

