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К У Р Ы М  Д О У Р О
Тидэ курым— 
Мэмнаы курьш 
Вийан, талэ,
Тядэ курым 
Сотсиализм 
у пашан.
Элэктыр курым! 
Илышэтшэ 

- Завод пабрик—
Кӧ ок пӓлэ 
Курым илыш— 
Владимир 
Ильичнам! 
Школыш коштшо 
Изи рвэзэ 
Тыланэт 
Карандаш дэн 
Лэнин тӱсым 
Сӱрэтла.
Йорлын илшэ, 
Орлык ужшо 
Иавайэт—
Лэыин шӱм дэн 
Илыш кэчым 
Эртара.
Тачэ кэчын 
Луатвкч ий 
Лаша калык 
Эрыкаҥшэ
ИЛЫШ КЭЧЬЩ 
Пайрэмла.
Тачэ кэчын 
Наша дэнэ,

Солык дэнэ 
Сӧралгэныт— 
Илыш,
Плошчадь,
Урэмла.

Йошкар плошчадь- 
Мучаш укэ- 
Калык, калык... 
Сылнэ муро 
Эры к муро 
Шэргылтэш.
Мый тыжакын 
Вождь-влакым 
Тачэ ужын, 
Шӱм-кыл модын 
Кумыл кӱшкӧ 
Нӧлталтэш.

Луатвич ий 
Н аш а калык 
Ышкалан 
Сотсиализм 
Илыш нэҥызым 
Чоҥа.
Мэжэ шочна, 
Кушна эрык 
Пашалан—
Шӱм тул дэнэг- 
Наша дэнэ 
Илэна.

* **
Капитализм 
Кризис дэчын

Огэш у т л о ,
Кап и тал ын 
Шин логаржым 
Крпзие кэртмын 
Кирмыштэн. 
Капитализм 
Ышкаланжэ 
Кумда корным 
Ш ӱгарлашкэ 
Кӱнчэи мнйшэ 
Пролэтарым 
Ту куштэн.

Йот эллаштэ 
Мильон дэн 
Шужэн илшэ 
Пролетарий 
Пашадэгыч 
Орлана.
Й у ж о  ЙЭҤЫН 
Кандырашкэ 
Ш ӱ чикталтын, 
Кэча тудо...
Колэн ындэ 
Тудо тэмын 
Кана л та.

Илшп-шӱртӧ 
Шӱын кӱрлэш гын, 
Тудым тыйэ 
Кылтэи от к эр г 
Йолташэм.
Корно ӱмбалнэ 
Альэ йатыр

Ы ,



Уло нэлэ 
Лӱдын ИТ код 
Ончык лэк тый— 
Коминтэрн
Корно дэн.

*
Щуйнэн вочшо 
Вичийашын 
Чойын, чаплэ 
Корно дэнэ 
Илыш-пойэзд 
Ончык талын 
Чымалтэш.
Пойэзд ончыч 
Прожэктыр 
Сай чӱкталтын— 
Мӱндыр взлыш 
Рашын койын 
Волгалтэш.
Совэт элын— 
Эрык элын 
Мландэ кумдык 
Паша дэнэ 
Паша муро 
Шэргылтэш. 
Куатаҥшэ 
Мэ угнан илыш 
Уло вий дэн 
Кайа ончык— 
Кайа писын, 
Талын пэш. 
Волгалталшэ 
Мэмнан илыш 
Кайа ончык— 
Пашана дэн 
Совэт мландэ 
Пэлэдэш.
Паша калык 
Тушман-влакым 
Сэҥэн толын— 
Йошкар солык 
Мландэ шарым 
Лэвэдэш. 
Гигантлаштэ 
Паша дэнэ

Домна-шамыч 
Чарныдэ гыч 
Кэчын, йӱдын 
Йӱкланат.
Рвэзэ, ш онто— 
Ударник-шамыч 
Вийын талын— 
Чэвэр вӱр гань 
Шокшо чойным 
Лэвыктат.
Рок йӱмачын 
Чэрныдэгэч 
Мэ ударлын 
Ш ахтыла гыч 
Мландэ шӱйым 
Луктына.
Завод, пабрик, 
Гигант-влаклан 
Шӱым луктын 
Нунылан мэ 
Мыландэ шӱйым 
Пукшэна.

Колхоз нурын 
Кэрмычаҥгаэ 
Тошто комжым 
Чойн трактыр 
Сай куралын 
Мамыкла.
Йындал ганьэ 
Изи лапчык 
Аҥа йомын— 
Шарлэн возын 
Иктэшталшэ 
Аҥана.

Ожно годым 
Пызырналтшэ 
Тӱрлӧ калык— 
Ындэ кизыт 
Тӧр тошкалын 
Кайэна.
Совэт элын 
Лык-луклаштэ 
Паша талын 
Тӱҥ гыч лэкшэ

Пролэтар дэн 
Йӱклана.
Мэ ударлын 
Большэвизмын 
Тэмпэ дэнэ 
Ик ий ончыч 
Вичийашым 
Ш уктышна: 
Куаналын 
Мэмнан шӱм-кыл 
Паша дэнэ— 
Кушкэш кэчын 

~*Мэмнан эрык 
Илышна.

Ударлэ вий дэн 
Шэм пашаштэ 
Пэҥыдэмшэ 
Ударннк-шамыч 
Элнам йӧршын 
Уэмдат.
Элна мучко— 
Клас дэнэ 
Тудын вожшым,

1 Лэкшэ чийжьш 
Пытарэн, мэ 
Клаодымэ 
Элым 
Ыштэна.

Рвэзэ калык 
Огэш чакнэ 
Нимо дэчын, 
Рвэзэ калык 
Примэрым 
Ончыкта.
Иктым огыл 
Альэ шуко— 
Вййжэ дэнэ 
„Комсомолка" 
Куго домнам*) 
Шочыкта.

*Магнитогорскысо кокы- 
мышо комсомол домна 
нэргэн ойлалтэш.



Комсомолий— Чыланат мэ Сар пашалан
Чойн трактыр Паша дэнэ Мэ тунэмын,
Ыштымаштэ, Кушкына! Йамдылалтын—
Комсомолий— Мэмнан дэчын Совэт элым
Ш ӱй лукмаштэ Кэ шэнталнэ Тушман дэчын
Щахтыштат. Шӱдырна? Саклэна.
Комсомолий — Пэҥыдэмшэ Йошкар флот дэн
П элэ, йбсӧ Куатан мэ Йошкар армий
Пашалаштэ, Улына! Чот вийаҥын—
Комсомолий— Большэвикла Куатаҥын
4Эрэ талэ Пашанам, мэ Совэт чэкым
Кэч куштат. Шуктэна! Оролат.

Комсомолий— Тушман-влак дэн Тидэ илыш—
Граждан сар дэн Кучэдалын Тидэ шӱлыш,
Шочын кушкын, Сэҥэн налмэ Тидэ кэча
Пэҥгыдэмын Эрык илыш Тидэ мыйын,
Сэҥэн толшо Сотсиализм Тидэ тыйын,
Эл пашаш. Пашанам— Тидэ лийжэ
Комсомолий Пролэтарий, Мыланна
Вий куатшым Ш эиэр калык Курым мучко
Сай, раш луктын Чыланат мэ— Нлэна мэ
Комсомолий— Ик гай лийын Кучэдалын—
Партийын талэ— Тӧр шогалын Чот волгалтшэ

Чын ӱшанлэ, Саклэна. Эрык вэрчын
Чын помош- ------ Кучэдалмэ

[ньык, . - " Пашана.
Чын йолташ.

Олык Ипай



Н. С. Мухин.

СОЦИАЛИЗМ ВЭРЧ.
Ола дэнэ Вучымо рэволӱтсым

Йал коклаштэ Талый ышта.
Тошто койышым, Почэшыжэ

Тор ойыртэмым Кайа жаткэ
Мэ Кылта пидмэ,

Тӱвытак Пӱан шулдыржо
Пытарэна. Куанал йӱкла-

Паша дэнэ, нэн
Уш вий дэнэ Модэш вэлэ

Пролэтар ола Кылтам йокта- !
Кӱлынак ра.

Полша йалланна. Ӱдыр—ватэ
Шинчэи лийза, Паша ЙЭ1ГЖЭ

Иза - шольо, Иктэ вэсэ дэн
Ола гайак Ӱчашэн,

Колхоз йалжэ Рӱжгэ вэлэ
Ындэ активный, Машин почэш

Писэ ушан. Толыт,
Социализм— Кылтам

Комунизм— Сньэгэ сэмын,
Тэвэ Погкалэн.

Ончыл илыш Кок-кум кэчэ
Вэт мэмнан. Эрта жад.

Кушкэш кэчын Тыштэ-тушто
Совэт элна Укэ мучаш

мучко Ото сэмын
Пэлэ индустрий, Копна-влакшэ

Кӱлэш индуст Койылдалыт
рий. • Пырым ваш.

Гигант манмэ Кушкэш
Кугу заводлаштэ У озанлык,

Машиналан Социалист озан
Машиным ыштыкта лык.

Элэктрвий. Киндэ
Тэвэ трактыр— Кӱлэш продукт

Урыс- имньэ— Совэт элнажын
Колхоз пасушто Лийэш

Рэволӱтсым, Утыж дэн.

N .. \

Шыл проОлэмым 
Ш укташ шонэш 

Кайык—воЛьыкым 
Фэрмылажэ 

Ашнат.
Шӱдӧ вуй дэн..... 

Машина!
Машина!

Кумылна,
Шӱм-кылна 

Нблталт шога 
Тыланэт:. 

Ш укэртсэкак
Тыйым чынак: 

Вучышна мэ, 
Шэрэмэт!

Тыгэ 
Ий гыч ийышкэ . 

Социалист озан- 
лыкна 

Вийаҥ толэш
Науко кущэш.. 

Машина иукэш 
Паша йэҥын 

Паша к умыл 
утыр-утыр

Нӧлталтзш. 
Вашкэ тэвэ

(Йомак огыл)
Мэ

Нур пашашкат* 
Элэктричэствым 

Пуртэна. 
Кокымшо пэтилэт- 

кыштэ 
Тидым мэ 

Шуко вэрэ
Кучылташ т у 

ша л у на.



.Атак гын, атак!
Мо адак? 

Лӱдын-ӧрыы
Шогылташ?

“Г у тм ан
Кулак дэч лӱдын 

Ш эҥгак чак- 
наш?

•Укэ!
Тидым 

мэмнан дэч огыл 
В у чаш! 

Большэвик партий 
Пэҥгыдэ:

К у гу  ойжьш
Ок тӱҥал ваш- 

талташ.

Мэмнан мутна
Йара мут огыл: 

Ола дэн йаллам 
Иктэш уша. 

Мэмнан пашана 
Шкэт йэҥлап

ОГЫЛ

Пӱтынь 
Тӱньа ӱмбал 

Шэмэрланат 
Йӧршаш паша.

Мэ
Нэлэ-йӧсымсэҥаш 

Тунэмын ульгаа. 
Паша дэч лӱдын 

Чакнаш 
Намыс мыланна. 
Кидыштына 

Лэнин "знамэ

Лиймэкэ 
Мыланна
Шучко огыл нпмат, 
Партийын 

Гэнэральный 
Кориыжо дэнэ 

Тул-вӱд воштат 
Лэктына!

; Чылан пашашкэ! 
Шуйнылшо 

Ынжэ ЛИЙ

Коклаштына!
План,

План шукты- 
шаш вэрыч 

Внйан-талын,
Чын большэвнк- 

лак, 
Крэдалына!..

ш
Сай ударник 
Сай забойщик

йолташэмын 
Сйжо дэнэ 
Ты мурэмым 

мый мурэм 
Лавыраҥшэ 
Шэмэ-шэмэ

вургэм дэнэ, 
Штрэк дэн 
Донбас шактышкэ 

пурэн...
Ш ахтыш толын 
Ш ахтыш пурышым— 

пуртыш мыйым 
Паша дэнэ 
Ш аулаҥш э

Ш ӱ Донбас.

А X 1 Ы Ш Т
Тошто годсо 
Шӱй пашазэ

йолташэмым 
Мыйэ пӧрвой 
Тачэ тольым

ваш лийаш. 
Тудын корно—
Завод, шахтэ,

Рэвольутсий... 
Рэвольутсын 
Шпалжэ дэнэ 

ошкылэш 
Тудо, тыштэ 
Римсэ сарзэ,

пуйто, Муций 
Кугу, талэ 
Кап кылдэнжэ 

шогылтэш.

Олык Ипай

э.
Сар жап годсо 
Тидэ тошто

йолташ дэнэ 
Кузэракын 
Ваш лиймэкэ 

пэлэшташ... 
Мыйым ужын:
—К унарпагы т:

кэҥэж—тэлэ... 
Кужэч тольыч 
Чот пагалымэ 

йолташ?..

Лийын пагыт: 
Лнйын шахтэ

вӱд йӱмалнэ



Пашазв-шамыч 
Кайышт шахтым 

кудалтэн... 
Киндэ укэ...
Ш ужвн коштшо 

мӱшкыр дэнв 
Пашаш лэкна 
Пытартыш вийым 

погалтэн.
Стэп Д8НЭ 
Тыштэ коштын 

Вӱр Пвтлюра.. 
Стэп дэнэ 
Махно коштын 

шалатэн... 
Пурэн шахтыш 
Йатыр мурыш

тыштэ мурым 
Врэдитэль 
Ышкв шакшэ

тӱшкаж дэн... 
Большэвикла 
Тыршэн, талэ 

вийна дэнв 
Чот тыршэн, мэ 
Шӱйым лукна 

рок йӱмач

Й ӧрВ Н  ШИЧШ8'
Заводлаштэ

(сэҥэн нвлым> 
Йӧрэн шичшэ 
Домна-влакым 

сай чӱкташ. 
Тунам мэжв 
Паша дэнэ

кэртмэ сэмын 
Шочшо эрык 
Совэт эллан 

полшышна, 
Тошто дэчыв 
Шахтэ кызыт

чылт уэмын— 
Твхникаҥын 
Кайа ончык 

пашана. 
Рввзэ-влакын 
Бригадыш

Мый возалтым, 
Рввза-влак дэн 
Пашам вийын 

ыштышна: 
Кажиэ тылызын 
Утыж дэнэ

план тэмалтын.

г Садлав прэмнм 
Пуэн улыт 

кум кана!
Тый, пашаштв 
Ышкан вуйын

Чын шогэт гыҥ* 
Тунам мэ жэ 
Лийына вуйын 

пашалан:
Тый ышкэндын 
Планэтым

сай шуктвт гы к 
Ш укталтэш ввт 
Уло шактын

промфинплан. 
Ик гай лийын, 
й к  ой дэнэ

тыршэн кӱлын* 
Писэ-талэ 
Вийна дэнэ

мэ чылан...
У мыландэ,
У айдэмв

у плав дэн 
Пижына мэ 
Адакат чот 

пашалан..



Шурнаҥшэ пасу.
(Поэмэ гыч).

Шошо Ц&ГЫТ,

Шошо койын лышэмэш.
Кэче йол дэн,
Шокшо йол дэн лум шула. 
Жан вашталтын:
Чыла ындэ вэсэмэш... 
Йывырталыи 
Шэмэр шодо еай Шӱла. 
Мландэ ӱмбакэ 
Ырыкта чот кэчэ йол,— 
Кумыл нӧлтын,
Кумыл нӧлтын коч кӧнат.
Эй, ударлэ
Вийан талэ комсомол,
Сотсиализм ыштымаштэ
Ончыл ратыштэ улат.
Мэшайкалшэ
Тушман кулак-влакым
Мучко
Колэктивлымэ нэҥызэш 

пытарэна. 
Энтузиазм тулнам

чотракын
Эрык пашалан—
Паша калыклан

— луктына.
Колэктивым
Шемэр калык умлен налын, 
Колэктивым 
йк ой дэнэ ыштэна.
Кайэна мэ
Кэчын ончык писын талын, 
Тушман лӱдын,
Ӧрткэн лӱдын чытыра.
Рвэзэ талэ
Элэктрток гань вийна дэнэ 
У пашаштэ 
Эрэ ончыч ошкылна:
Кодшо шошым *)

*) 1929 вйыи.

Олык Ипай.

Паша ильэ йатыр нэлэ, 
Кӱлын пижын
„Ким“ колхозым мэ почна.

# *
Мотор шурно—•
Лӱҥтэн шогынто уржа 
Ышкэдэкшэ 
Вуча ындэ—тӱрвдаш.
Мэмнан дэнэ 
Тушман калык пэш торжа— 
Ална уло
Шакшэ-влакым тэмдалаш. 
Пасу, тыйын 
Чаплэ шурно йӱкэт дэн 
Йоҥгалталшэ
Колхоз мурым мый шарэм.
Ударник-влакым
Уло кумыл дэн моктэи,
Паша пужгалшэ 
Йолко йэҥым мартарэм!
Кажнэ кэчын
Нур пашалан йамдылалгын—
Кажнэ кэчын
Эрэ йамдэ улына—
Машина дэн
Курал-влакым шотыш натын, 

# Иктэ, весэ,
Таҥасэн мэ сэплэна.

Тарваналын—
Нур пашашкэ, тыйэ вашкэ, 
Тарваналын
Нур пашашкэ писын л эк! 
„Ким“ колхозын 
Вийан талэ маши на жэ 
Нурыш лэктын,
Йолташ талын тый тӱрэд!

'  Пасу мучко—



8
Сай тӱрэдмэ машннажэ,
Пасу мучко
Сай тӱрэдын савырна.
Йӧраталмэ
„Ким“ колхозын илышнажэ,
Пашана дэн
Кажнэ кэчын сайлана.

Эй, тӱрэдшэ,
Эй, тӱрэдшэ машинист— 
Колхоз нурым 
Талын, сайын тый тӱрэд! 
Колхоз калык 
Мэ у дар л э улына,
Эрык вий дэн
Эрык мландэ чот нэлэд!
Часын, кэчын
Вэкак нойыдэ нашаштэ,
Пашалан мэ
Улына вэт пэш шӱман.
Эрык илыш—
Сотсиализм ыштымаштэ, 
Йолко йэҥым,
Його ЙЭҤЫМ шӱктыман.

Эй, ударлэ,
Эй, ударлэ бригадэ,
Пашаланэ
Эрык чапым куш нӧлтэн! 
Кучэдалын
Бур дэн налмэ эрык мландэ, 
Тошто торым %
Кайа писын чылт эртэн.

/Кулын пижын,
Йолташэм, тый пашаланэ, 
Тӱрэдмаштэ
Моло ганьак ммй парман 
Моло ганьак 
Моло дэнэ сусуланэ, 
Комсомолла 
Нрнмэрный лиймай.

Иур пашаштэ •
Наша дэчын шылын кошт-

IIIЫМ—

Його ЙЭҤЫМ 

Колэктивэш тӧрл(ат)эна 
Тый кудалтэ—
Поксак, його ок-кӱл тоштым
Паша дэнэ
Ик йэш ганьэ илэна.

Колхозник-влакын 
Кэҥэж годым паша шуко,
У пашаштэ
Кӱлэш талын чот шогаш. 
Мэмнан коклаштэ 
Йолко, йӱшым 
Чот пэрэн 
Лэктына мэ
Пк ой дэнэ пасулаш!

* *-
Эҥгэк пушо 
Йыраҥ-влакым пытарэн, 
Колхоз нурым 
Ындэ трактир мамыкла. 
Накунажэ
Трактыр рульым виктарэн
Пасу мучко
Тошто шотым пастыра.

Эй, Паку!
Иӱшӧ ганьэ тый от мокто 
Тошто годсо илышэдым, 
Кугэш от уж
Тый ышкэндым, йолташэм, 
Ш ӱргэт мучко
НӦШМӦ сэмын ӱдалт шичшэ,
Воштылалшэ
Лраважэ
Нӧлта мыйын
Кумылэм!
Паку, тыйын 
Бригадэт
Талэ— ■ х
У пасушто«7
Пашаш пижын 
Ударлэ вийым 
Ончыкта.
Комсомол-влак 
Кэрэк тыштэ,
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Ка рук тушто 
Эру оычыч,
Эру ончыч 
Ошкэдат.
Наку, тыиын 
Чын удар л а 
Бригадэт,
Паша планым 
Артырэнак 
Вэлэ тэма. 
Машинадым 
Тыйэ сайын 
Вуйлатэт,
Вийна кэчын 
Кушкэш кэчын 
Пашана.
Мэ пашаштэ 
Соцтаҥасым 
Чот шарэн,
Мэ пашаштэ 
Вийнам кӱлын 
Пыштэна. 
Колхоз калык 
Ок-кӱл тоштым 
Пытарэн, 
Нур-насушто 
Рэзольутсым

Ыштэна.
Наку, тыйым 
Йаза кумыл дэн 
Мокташ,
Наку, мыйын 
Огэш ситэ 
Шум мутэм...
Куатэдым—
Сай пашадым 
Мый, йолташ,
Кэртмэм сэмын 
Уло кумыл дэн 
Моктэм.
Комсомолий—
Уло вийым 
Чарапт луктын, 
Сотсиализм 
Ыштымаштэ- 
Эрык вийым 
Ончыкта.
Комсомолий—
Ончыл-калык 
Чапэт кӱшнӧ,
Тый дэнэт вэт 
Эрык МЛ|ШДЭ  

Моктана.
1931-32 иЯ.



Ударник-влак пӧрньам грузитлат.



РЭДАКСИЙ ДЭЧ: ткдэ пийэсым Чазайн йол- 
таш Мари совэт писатэл конфэрзнсэш пумо 
обӓзатэльство почэш Октӓбр рэволӱтсын 15-шэ 
и д л ык  тэммэ пайрэмжылан возэн. Тидз пийз- 
сыштэ чы лаж э-9 сӱрэт Тидэ .Мг-эш, наллаштэ 
шындэн кэртшашын 5 сӱрэтшэ пзчэтлалтзш. 
Пийэс тичмашынжэ (9 сӱрэт) поена книга дэн 
лэчэтлвлтэш. С. Чаваӥн.

ЧОДЫРА ЗАВОД.
(5 сӱрэтан пьэс). 

КОЙЫШЛАНЫШЭ-ШАМЫЧ:
1. Внктыр Пэтров, чодыра завод дкрэк- 9. Йапык— ик пашазэ, оҥа шэлмэ цзх

тыр, партииэтс, 24 ийаш. Политик шотыш- 
тат, молопашаштат пэҥгыдэ линийым кучэн 
ок ш ого... Чимашыжэ ару, ковыра.

2. Сандыр, заводысо партйачэйкын сэкрэ- 
таржэ, 32 ийаш. Пашазэ кокла гыч лэкш э 
пэнты дэ партийэтс, пэш раш пӱчкын ойла.

3. Сэмон. завком прэдсэдатэль, 35 ийаш, 
партийэтс, производствым йӧратышэ паша
зэ, ш ыдэ гынат, сай кумылан.

4. Саскай, лэсотэкннк институтышто ту- 
нэмшэ студэнкэ, мари ӱдыр, комсомолка, 
22 ийаш.

5. Розов, Глеб Евгэньэвич, тэхничэский 
дирэктыр, 50 ийаш, чал пондашан, тошто 
спэтсиалист, чойа, кызытсэ порӓдкым ок 
йоратэ.

6. М аргарита, Розовый ӱдыржӧ. 23 ийаш. 
Чимыжэ чаплэ.

7. В эри , колхоз вуйлатышэ, 41 ийаш, 
пэҥгы дэ ӱдырамаш, Саскайын аважэ.

8. Вэдот, йӱш ӧ, чиймыжэ ш ӱкш ӱг 42-45 
ийашрак.

ПӦРВӦЙ СӰРЭТ.
Йалысэ урэм мучаш. Пасу капка. 
Ик вэлнэ школ, вэс-вэлнэ— йал 
совэт. Умбалнэ чодыра койэш.

Е кончымаш.
Нортфэльым ӧндалыв Микалэ толэш. 

Почэшыжэ поп дэнэ Макси кугыза, повтэн 
шуаш тӧчӧн, ошкылыт. Йал совэт тошкал- 
•гыш мучашэш поктэн шуыт.

Поп. Михаил Иванович! Михаил Ивано
вич! Колыштйан,..

М икалэ (пӧртӧнчылан ш огалэш ). Тылан- 
да ик кана каласымэ: „кум кэчэ срок...- 
Кум кэчыштэ тӱлэн огыда пытарэ гын, 
вара погыланда описым ыштэна.

Поп. Михаил Иванович! Йумылан пытэ, 
тэний саманыштэ мэмнан могай доход? Ты- 
нар оксгм нигуштат муын ом кэрт.

вуйлатышэ.
10. Йапар, завхоз, „кыдшэ ышкэ вэкшэ 

кагыр". Розов дэн ик ойан.
11. Проки —комсомолэтс.
12. Мачуш—колхозник, заводышто [па

шам ышта.
13. Поп, 53 и й аш .
14. Макси кугыза. 55 ийаш, каза псн- 

дашан пэҥгы дэ кугыза. Налогьш индиви
дуально шот дэн тӱла.

15. Микалэ- йал совэт [вуйлатышэ, 26 
ийаш.

16. Кузи—крэсаньык—йэдиноличннк, 30 
ийаш.

17. Марпа, Кузин ватыжэ, 38 нйаш. Ц
18. Марина, учитэльнитсэ.
19. Макар, школ сторож, тошто салтак, 

ышкэнжым учоныйлан шотла.
20. Зина—ф и з к у л ь т у р  и н с т р у к т ы р .
21. Почтальон.
Пашазэ-шамыч, ш к о л ь н и к  тушка.

М акси. Кэч мом ыштэда гынат, мыйал 
гынар оксам нигуштат муын ом кэрт. Ми
калэ, кэч пэлыжым кудалтыва.

М икалэ. Пэлыжым огыл, ик урымат ку- 
далтэн огына кэрт. Налог, модышлан огыл, 
тӱлашлзн ышталдын. Тыланда каласымэ: 
мызар тӱлаш, могай срокышто... Умбакшэ 
нымо ойлышашат- укэ... Йал совэткш кэ  
пура).

II кончымаш.
М акси-М о.м ыштыман, бачушка? Тӱла- 

шак вэрэштэш мо?
Поп. Чытэ альэ, адак тӧчӧв ончэна, ала 

сэҥ эн кэртына. (Йал совэты ш кэ пурдт).

III кончымаш.
Школ дэк Марпа кува толэш, окна дэк. 

мийа.
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М арпа. Чачук, Чаӵук! Лэк вашкэ!.. Ш о
рык оролаш кайаш кӱлэш. От лэк мо?

И зи ӱды р  (окна гыч ончалэш ). Ом 
йарсэ, кызыт урок!

М арна. Ну, икшыват йӧршэш иужлэн» 
нымо ойымат ок колышт... Тэвэ мый ӱчы- 
зэтым, ӱпгычэт кучэнак, Ш ӱдырэн луктам. 
(Ш колышко пурнэжэ).

IV кончымаш.
Макар (ом^аштэ). Кушко пурэт? Кызыт 

школышко пураш ок ли .. Чакнэ, чакнэ...
Марпа. Молан о к ли?
Макар. Кызыт школышто заньатьэ... 

Урок...
М арпа. Урокэт дэн пашам укэ... Мыла- 

лэм  нкшывэ сомылкалан кӱлэш... Ожно лум  
каймэкэ нигунамат туныктэн .огыт ул. Кы
зыт, ала мом шонэн луктыныт, кэҥэжгэ ту
ны кта т...

М акар Кызыт, брат, ожно огыл... Кы
зыл, брат, всеобщ ее обязательное обучение... 
Тудым ыҥлаш кӱлэш ... Тэвэ касдэнэ завод  
гыч шэф-шамыч толыт: спэктакльым, кон- 
цэртым ыштат... Ик шэфшэ эрдэнак толын. 
Йоча-шамычым ик кана туныктэн пуртыш.. 
Тэвэ тыгэ... (гямнастякы м ышта).

М арпа. Тый пэш кыдэтым ит ш уйкалэ. 
Кусыяашыжэ мыйат пуэн м ош тэм ..

М акар. Кӱсынэшыжэ пуэм!? Эх, пычкэ- 
мыш, тудым ок ыҥлэ: ти дэ— физкультуро  
лийэш... Тыгэ шэф туныкта. Пэ-эш сай ш эф ..

М арпа. Чпу! Тыйын ш эпэт дэн пан1ам 
укэ. Мыланэм нкшывэ сомылкалан кӱлэш. 
(Ш колыш ко пурнэж э).

М акар, (авыра). Кушко пурэт? Кызыт 
.пураш ок лий.

М арпа (оҥарэн). Ок ли. ок ли!.. Молан 
ок ли?

М акар. Икшывэ-шамычык тунэмшашы- 
штым лугыч ыштэт.

М арпа. Йьтҥ нкшывэ дэнэ тыйын мо 
пашат уло'?.. Ышкэ икшывэм, шонэм, кол- 
тэм. ом шоно, ом колто!.. Пурто!..

М акар. Ом пурто!
М арпа. Пурто!
М акар. Ок ли! Кушко пурэт?

V кончымаш.
М арина (дэктэш ). Мом толашэда? Ик- 

шывыяан тунэмаш мэшайэда.
М акар. Марина Алексеевна! Тидэ орадэ 

ӱдырамӓш школышко вийэш пурнэжэ.
М арпа. Мый ышкэ икшывэм дэк толы- 

кам гын, молан пураш ок ли?

М арина. Чачукэтшэ молан кӱлэш мо?
М арпа. Чачук молан кӱлэш, манат? Ш о- 

рык-шамыч виташтэ ломыж кийат. Чачукым 
шорык оролаш колтынэм ыльэ.

М акар. Тунэмшаш икшывым шорык оро
лаш колта... Эх, пычкэмыш (кайа).

VI кончымаш.
М арина. Шорык оролшашлан лийьш 

икшывым школ гыч нынтайман огыл. Ту- 
нэмашат жапшэ годым тунэмман.

М арпа. Ӱдыр икшывэ, тунар тунэм-ту- 
нэм, кушко кайа? Салтаклан кайа мо?

М арина. Салтаклан кайаш вэлэ кнагам 
тунэмман мо? Тунэммэ айдэмылан илыш 
сайэмдаш полша. Чыланат мэ ик сэмын ту- 
нэмын шуына гын, сай илышым вашкэрак 
ыштэн кэртына. Тунэмдымэ йӹҥ сокыр дэн  
иктак.

М арпа. Тз'дыжо тугэ да, кудыштат со- 
мылка уло. Тэвэ тачат шорык-шамыч ш у- 
жэн кийат. Колхоз дэк да мойын толашы- 
мышх дэн кӱтӱзымат тарлэн огыт кэрт.

М арика. Колхозынат кӱтӱзыжӧ укэ мо?
М арпа. Колхозшын уло. Мэмнан, поена- 

посна-шамычын укэ.
М арика. Тэжэ колхозы шко молан огыда 

пуро?
М арпа. Изиш апгыранэн шогэна. Ачажэ 

пурашат шонада, мый чытэн шогэм.

VII кончымаш.
(Макар толэш).
М арина. Тыйжэ молан ынэт пуро?
М арпа. Колхозышко пурэт гын, чонэт 

ийалан кайа, маньгг да.
М акар. Тидэ чыла—кулак дэн поп шойа. 

Эк, пычкэмыш!.. (Ш колы ш ко нура).

VIII кончымаш.
Йал совэт гыч поп дэи Макси кугы за  

лэктыт.
Поп. Ох, прости, господи, мои прегре

шения... Пытартыш саман ш уэш, Максим
Андреевич.

М акси. Ала кузэ ыштэн шотлан толэш. 
Ала тӱлэн пора, ала тӱлыдэ йӧра? Кэч кузэ  
гынат, иктаж йӧным кычал муаш кӱлэш.

М арпа. Тугэжэ колхозышто нымо оса- 
лат укэ?

М арина. Кулак дэн поп шэмэр пӱж вӱд  
дэн мындырланэн плат. Мэ чыланат колхо
зышко пурэна гын, вара нунын мындырла
нэн илымышт пыта. Садлаи нуно колхоз  
нэргэн тӱрлӧ кӱлтымаш мутым шаркалат..



Колхозышко пурэда гын, Кузи ватэ йьпг- 
гай, сай дэч молым огыда уж.

Марпа. П уро мутэтлан тау... Чачукэм  
сай туныкто... Чэвэрын.

Марина. Чэвэрын. (Ш колыш ко пура. 
Марна мӧҥтышкышб кайаш тарвана).

IX кончымаш.
Макси кугы за дэн поп Марпам авырэн 

шогалыт.
Макси. Кузи ватэ шэшкэ, шогалйан нк 

мут ойлыгпаШ уло... Учитэл майрат мом 
ойла? Колхозышко пураш тэмла вэт?

Марпа. (ӧрынрак). Тэмлымыжэ... Колхо
зышко пурэда гын, сай дэч  молыжым огы
да уж , маньэ...

Макси. Тугэ ойлыдэ, вэс сэмын ойла- 
шыжэ тудо лӱдэш ы с.. Вэс сэмын ойла гын, 
тудым вэргычшэ луктын кудалтат. Тый, 
Кузи ватэ шэшкэ, тудын ик мутшыланат иг 
ӱньанэ: тудо чыла шойыштэш... Икшывэты- 
мат школышко иг колто: тушто кӱлэшлан 
огыт туны кто.. Адак мый тыгайым колаш 
тӧчӧнам ыльэ: Кузиэт заводышко кайнэжэ, 
маныт... Ушэт уло гын, марийэтым заво
дышко ит колто. Колтэт гын, вара Кузиэтым 
тэгак от уж: тушто „кужу поч - шамыч" 
^угайым ваҥэнак кӧштыт.

Поп. Кузи ватэ!.. Тый йумылан ӱшанышэ 
йыҥ улат, шэкланэ: колхозышко пурэт гын, 
тыйым йумо карга. Вара тый тидэ тӱньзш- 
тат пурым от уж, вэс тӱньаштат курымаш  
орлыкышко вэрэштат... Айда, Максим А н
дреевич кайэна. (Кайа, почэшыжэ Макси 
кугы за ош кылэш . Марпа ӧрын ш огэн ко- 
дэш ).

X кончымаш.
Пал совэт гыч Кузи дэн Микалэ лэктыт.
Микалэ. Ӱдышашлан, Кузи изай, ойгыр- 

мэт ок кӱл, ӱдэн пуэна... Тый чодыра заво
дышко кайынэт гын, шуко ит йуватыл: туш 
то кызыт паша йыҥ пэш кӱлэш... Мый 
лачак иктылан ӧрам, Кузи изай: тый ушан, 
ыҥлышэ йыҥ улат; колхозышко молан альэ 
маркэ от пуро?

Кузи. Вигакшым каласаш, Микал ш о
льо, мый ышкэжэ пурашак шонэм, мэмнан 
ӱдырамаш пэш тупуй: колэм—колэм, тугай 
ийа тӱшкашкэ ом пуро, манэш.

Марпа. Колхозышко пурэт гын, йумо 
карга, манэш.

Кузи. Кӧ манэш?
Марпа. Бачушка.

Кузи. У-у, ийа кужӱп!.. Эрэ тудак лугэн  
коштэш.

Марпа. Ушэт кайыш мо? Молан бачуш- 
кам вурсэт?.. Тыйын йумэт укэ улмыд.-н, 
мый йумо дэч поена илэн ом кэрт!.. (Кайа).

XI кончымаш.
К узи. Тэвэ тыгай, Микал шольо, мэмнан 

ӱдырамаш.
Микалэ. Ит кольанэ, Кузи изай, ындэ 

шукэш огыл, тудат ыҥлэн налэш.

XII кончымаш.
М арпа (пӧрты лэш). Микалэ, уна тидэ  

заводыш ко кайнэжэ. Кайашыжэ кагазым ит 
п у/ ынжэ кай.

Кузи (ӧрын). Заводышко каймэмлан тый- 
ышкак кэлшэнат ыльыс...

Марпа. Кэлшэнам, кэлшэнам!.. Кунам 
кэлшэнам? Заводыш ко кайэт гын, вара сур- 
тышкэм толын ит пуро!.. (Кайа).

$
XIII кончымаш.

Кузи (эрды жы м роп пэра). Ындыжэ уш э- 
мат кайыш... Завод ваштарэш тидым ко 
тулдэн кодэн?

М икалэ. Кӧжӧ палэ... Поп дэн кулак дэч  
моло тыгай пашам ко ышта?.. Кэч кузэ гы
нат Кузи изай, ӧрын шогымэт ок кӱл. За
водышко кайэ. Мэ тыштэ пашатым тӧрла- 
тэна. Тачгк мэ, Вэри акай дэнэ каҥашэн,_ 
пашам кэлыштарэна... Кызыгэш чэвэрын!

К узи. Чэвэрын... (Кузи ик вэкэ кайа^ 
Микалэ вэс вэкэ кайнэжэ),

XIV кончымаш.
Микалэ ваш тарэш  Вэри толэш .
Вэри. Микалэ! Чодыра завод мэмнан м о р - , 

шбш кукла.. Н уно тыгэ ыштылаш тун-а
дыг гын, мэ вара ӱдыдэат кодына.

Микалэ. Мом ыштылыт?
Вэри. Эн ончычак, договор почэш, нуно, 

мэмнан дэк йал озанлык машин-шамычым 
олмыкташ бригадым колташ лийын улыт 
ыльэ, ик йыҥым вэлэ колтэныт. Тудыжат 
тачэ ижэ толын... Вара ага кампаньылан 
трактырым пуаш лийыныт ыльэ... Мэ паша 
планым, трактырым учотышко налын, ыш- 
тышна... Мэ, договор почэш, заводышко 
кумло пашачынам колтышна... Завод мылан- 
на ӱчым вэлэ ышта, мэмнан колхозлан эҥ- 
гэкым кондынэжэ. Тугэж э мэат ышкэнан 
пашазынам мӧҥгӧ налына...

М икалэ. Мый ом ыҥлэ: молан мсшт& 
налаш кӱлэш? 1



В эрк . Завод гыч толшо апшат тыгэ ой- 
«а; „трактыр тыланда полшэн ок кэрт- , 
манэш,

М икалэ. Кызыт трактырышт. йара шога 
вэт, кондаш ок ли мо?

Вэри. Кондэнжэ мом ыштэт?.. Трактыр- 
жэ дэн ко кошташ тӱҥалэш?

Микалэ. Тракторист.
В эри. То-то шол, чумыр пашажым трак

торист пужа. Трактористшэ кызыт отнус- 
кышко кайэн. Ик тылчэ гыч ижэ толэш...

М икалэ. Огпускышкыжо ко колтэн? Ти
дэ врэдитэльствэ лийэшыс...

XV кончымаш.
Тупэш котомкам сакэн, Мачуш толэш, 

эртзн кайнэжэ.
Вэри. Мачуш, молан толат? Канымэ кэ- 

чэт мо?
Мачуш (ш огалэш ). Могай канымэ кэчэ, 

йоршын толам!
Вэри. Молан?
Мачуш. Тушто илаш ок ли. К о ч м о -й ӱ -  

мӧ томам... Мо мийэнам, оксам коло тэнтэм  
вэлэ пуэныт. Кэмым йодым, дирэктыржэ, 
пуаш, маньэ, завхозш о тудымат ыш пу. 
Адак пашаштыжат мыскылат да мойын вэлэ. 
Иктажым йодат гын, „ты сам хозяин, сам 
командуй* вэлэ маныт.

М икалэ. Тый тидэ наргэн дирэкгырлан 
ыжыч ойло мо?

Мачуш. Дирэктырлан кэч ойло, кэч ит 
ойло, садэ иктак.. Дирэктыр садэ Чал-пон- 
дашым вэлэ колыштэш. Чал - пондашыжэ 
йӧршэш ийа...

В эри. Чытэ, Мачуш, тый ала мом кук- 
тайэт. Мэмнан договор ыштымэ. Д оговор  
ыштымэ годым партйачэйкэ сэкрэтарь, зав
ком прэдсэдатэль ыльыч... Нуно, тэмдам 
сай туныкташ, квалификат< ын пашазым ыш- 
таш, илашдат сай йӧным ышташ, маньычыс... 
Вара кызыт мом ыштылыт?

Мачуш. Партйачэйкэ дэн завкомжо мы- 
ланна полшат... Чал-пондаш дэн завхоз эрэ 
тупуй ыштылыт... (Кайа).

XVI кончымаш.
М икалэ. Вэри акай, заводышко ышкэ 

мииэн толашэт вэрэштэш. Тушто мо, кузэ? 
чыла раш ыҥлэн толаш кӱлэш. Кэрнакак 
врэдитэльствэ гын, вара нунын дэн вэс сэ- 
мын мутланаш тӱҥалына.

Вэри. Тачэ касдэн завод гыч комсомо- 
льэте-шамыч сиэктакль шындаш толыт вэт... 
Нунын дэн пырльа ала Сандыр дэн Сэмо-

нат толыт?.. Ончыч нунын дэн мутддяэи на- 
лаш кӱлэш.

Микалэ. Т угэ гын, тачэш заводышко 
каймым чытэн ончэна... (Кайа).

XVII кончымаш.
Вэри. Ко гын тидэ Чал-пондаш? Кэч 

кузэ гынат, мый тудым палэн налам... Па- 
лэя налдэ ом код!.. (Кайа).

XVIII кончымаш.
(Ш кол гыч икшывэ - шамыч куржын  

лэктыт.
Ик ы р в эзэ. Чачук, ньам ш ӱдӧ лочо!.. 

(Ньамлэн куржэш).
Чачук (поктэн ш уэш ). Ышкэ лочо!.. 

(Ньамлэн куржэш).
Икшывэ-шамыч модын курыш талы ш - 

тыт.

XIX кончымаш.
Ш кол гыч Марина дэн  Зина лэкты т.
М арина (копажым ваш кыра). Ырвэ- 

шзч!.. Ырвэ-шач!.. Физкультурлан йамды- 
лалтса!..

Икшывэ-шамыч йам ды лалт шогалыт.
Зи на. Пӧрвӧй номыр упражнэньэ!.. Йам- 

дылалтса!.. Тӱҥалына!.. Раз, два, т р и !.

XX кончымаш.
Ш кол пӧртӧнчыкӧ Макар лэкты н ш о

галэш .
М акар. Ай да, шэф!.. К узэ туныктэн 

шуктэн!
Зи на. Кокымышо номыр!.. Йамдыладтса!.. 

Тӱҥалына!.. Раз, два, три!..
Макар. Икшывэ-шамычшат пэш кэртыт. 

Чылт пионьэрлак вэл кпйыт.
М арина. Вашкэ пионьэрак лийыт Ч о 

дыра завод пэлэнысэ комсомол йачэйкэ пол- 
шымо дэн мэмнан колхозэш пионьэр отрӓд 
почылтэш...

Зина. Кумышо номыр!.. Йамдыладтса!.. 
Тӱҥалына!.. Раз, два, три!..

КОКЫМЫШО СӰРЭТ.
Нылымышэ еӱрэтыштэ ончыктымо вэ- 

рак. Кас.
Школы штат, йал совэтыштат тул вол- 

гыдо койэш.

I кончымаш.
Сэмон дэн Сандыр мутланэн-мутланон

толыт.



Санды р. Мэмнан ш энтэлан кодшо кун- 
.дэмышгына, Лэнин туныктымо почэш, нат- 
сиональ политикым илышыш иэш правиль- 
нэ иуртэн шогыман Аппарат мариаҥдымэ, 
мари йылмэ рэализаймэ, натеиональ пролэ- 
тар кадыр кушкыктымо, тидым чыла, пар
тий кӱштымб почэш, кызытсэ жапыштэ пэш  
нэҥгыдын илышышкэ пуртэн шогыман...

Сэмон. М э тидым кузэ шуктэн шогэна? 
Мэмнан заводышто тидэ паша пэш пачар 
кана... Виктыр йӧршэш пужлыш: йудшӧ- 
кэчыжэ Розов лэнэ эртара. Розовын ӱдыр- 
жӧ дэч ойырлэн ок кэрт. Пашаштэ кӱрыл- 
тыш... Финансэ шотышто чорт йолжым пу- 
дырта... Бухгалтер тачэ мыланэм ойлыш: 
финплан дэч утыжым завод кудло вич тӱ- 
жэм тэнтэ пэрэрасходы м ыштэн. Дебетор- 
ский спискыштэ— ш ӱдо луаткок тэнгэ... 
Госбанкылан шымлу кок тӱжэм тэҥгэ па- 
рым уло манэш да, мый бухгалтэржыланат 
£м ӱш апэ. Тудыжат садэ иктак: ӧрдьш  
Iыч толшо руш  спэтс-шамыч мыланна пол- 
шаш огыт тол...

С анды р Чытэ, Сэмон:' чыла руш спэт- 
сналистым ик виса дэн висаш ок ли... Спэт- 
сиалист-влак ындэ шукыжо совэт власть вэк 
савырнэныт. Руш  спэтсиалист, манын ойыр- 
калдэ кэрылташ ок йбрӧ... Тндэ вэрласэ 
узкий натсионализм лийэш... Мэ тыгай кой- 
ыш дэнат чот кучэдалына... Кэрнэк мэмнан 
заводышто паша пэш томам кайа... Садлан 
мыланна конкрэтлэ титакан-шамычым чараш- 
кэ лукташ кӱлэш . Мый эрла йачэйкэ б у 
ром погэм. Виктыр дэч полный отчотым 
йодына..

Сэмон. Правильно. Ш укэртак тыгэ ыш- 
таш кӱлэш ыльэ... Мый Розовлан пижам. 
Кэч кузэ гынат, Р озов—темный человек...

II кончымаш.
Вэрк дэн Саскай толыт.
Санды р. Мыйат тугак шонэм... Розов— 

врэдитэль...
Саскай. Мыйат тугак манам...
Сандыр. Тыйжэ кб улат?
Саскай. Сайрак ончал, ала палэт!..
Сэмон. Саскай!.. Кунам толынат?
Саскай. Тачэ нас пэлэш... Палмэ лийза, 

тидэ мыйын авай.
С анды р. Мэ изиш палмэ улына... Пуро 

нас лийжэ, Вэри... ала акай, манаш, ала ко
кай лийат?

Вэри. Кэч кузэ манат гынат, йбра. Па
ша, манмаштэ огыл, кумылышто.

С эмон. Правильно, Вэри акай!.. Саскай, 
шукылан толнат мо?

Саскай. Практикылан кок тылчылан кол-
тышт... Тысэ лэсхозышко... Ышкэнан ком- 
сомолэтс-шамыч спэктакль шындаш толы- 
ныт наньыч да, нойэнам гынат, толдэ ыжым 
чытэ: нуныдэн ужын кутырмэм ш уэш... Тэат 
пырльа толда мо?

Санды р. Толашыжэ поена толнада, па- 
шажым пырльа ышташ логалэш. Мыйланэм 
докладым ыштыктат.

Саскай. Тугэ гын, пурэна; калык шаш- 
гак погынэн. (Ш колыш ко пурат).

Н1 кончымаш,
Виктыр, Розов, М аргарита толы т. 
Р о зо в . Ну, нкшывэм-шамыч, мый тэм- 

дан дэч кызытэш ойырлэм. Тэ спэктакль 
ончаш пурыза, а мый ышкэмын палмэ-ша- 
мычэм дэк кайэн ончэм.

М аргарита. Тый, папа, ш уко иг кошт. 
Спэктакль пытымашэш тышкэ тол.

Р о зо в . Мый ш уко ом кошт, ик сагат 
гыч савырнэн толам... Кызытэш чэвэр код- 
са... Аи геуоҥ!.. (Кайа).

IV кончымаш.
М аргарита. Витя! Кас пэш умыр... Ибр- 

тышкб пур.мо ок шу. . Изиш тыштэ шин- 
чэна. (Тэнтылыш кэ мийэн шанчыт... Т ы лзэ  
нб^дэш ). Витя! Мый тыланэт мом каласэм, 
шинчэт?

Виктыр. Мом каласынэт гын?

М аргарита Тый мыйым от йбратэ... Мый 
тыйым йоратымэм нарак, тый мыйым от йб
ратэ, шонэм.

Виктыр. Молан тыгэ ойлэт, Марго? Мый 
тыйым йбратымэ сэмын альэ тӱньаштат ик- 
тат йбратэн огыл. Тый ышкэ мыйым ит ку- 
далтэ...

М аргарита. Мый тыйым нигунамат ом 
кудалтэ, тый тыгай энэргичный улат. Коло 
ныл ийаш йыҥ чодыра завод дирэктыр 
лийынат. Пычкэмыш марийын эргыжэ ты
гай культурный лийынат. Тыгай корным 
шагал йыҥ сэҥа.

Виктыр. Тау, Марго, тыгай мутэтлан* 
Тыйым йӧратымэмдэн ноҥылыш ыжым ли: 
тын кэрнакак пуро таҥ улат.

М а р г а р и а  (Виктыр вэлэн пызна). В и
тя! Ала мо йуалгын ч у ч эп , айда школышко 
пурэна. (Кайат).
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V Кончымаш.

Марпа (толэш ). Ш колышко коштмылан 
бачушка дэн Макси кугыза вурсат да, пэк- 
такыльжым икана ончалнэмак ыльэ... Чачук, 
пэ-эш сылнэ лийэш, маньэ. (Щ колышко 
пурнэж э).

VI Кончымаш.
Омса гычуМакар лэктэш. Марпа ш эҥ- 

гак чакалта.
М акар. П уро, пуро, и т л ӱ д ...(Марна ну- 

ра).
VII Кончымаш.

М акар. Калыкат тэмын, шогалашат вэр 
укэ. Шэф-шамычшат пэш кэртыт... Чу, ко- 
шамыч толыт? (угы д воктэн йышт ш ога- 
лэш ).

VIII Кончымаш.
Розов, Макси кугыза, поп мутланэн-мут- 

ланэн тОЛыт.
М акси. Тачэ урэмыштэ ик ппйат укэ... 

Чылан садэ пэктакльышкышт погынэныт.
Поп. Ох, прости, господи, чумыр тӱньа 

йазыкэш лавыргэн.
Розов. Кызыт колхоз торгаймэ нэргэн  

дэкрэт лэктын. Тыланэт, Максим Андреевич, 
малэн кийаш ок йӧрӧ, тидэ шот дэнэ кол
хозник лӱм дэнэ пазарышкэ лэктэдаи1ат 
лийэш... конэчно, тысэ пазарышкэ шэкла- 
нэнрак лэктэ ок ли, ӧрдышкӧ кайаш онай- 
рак...

Макси. Кагаз кӱлэш вэт, Лук... Хлэб Йэв- 
гэньыч?

Р о зо в . Кагазлан ӧршаш укэ, эрла ми 
мыйдэкэм, мый тыланэт йӧнӧштарэн пуэм.

Поп. Мом ыштыман. Лук... Глзб Йэвгэ- 
ньэвич, налог дэн пэш тӱнчыктарат?..

Розов. Тыланэт, батюшка, тидэ рэмэс- 
лам кудалташ кӱлэш. Ындэ тидэ йӧн дэн  
нымо шнташат ок ли... Ӱпым кӱчӱкрак тӱ- 
рэдам, пондашым тӧрлаш, пинчакым чнйаш, 
умбакрак кайаш, сай вэрым муаш лийэш. 
Кызыт интэлигэнтный пашазэ йыр-ваш кӱ- 
лэш.

Поп. Кагаз кӱлэш вэт, Глэб Йэвгэньэ- 
вич?

Розов. Кагазлан ӧрман огыл. Палмэт гы
на лийжэ. „Не имен сто рублей, а имей сто 
д р у зей ". Кызыт тышгэ, урэмыштэ кутырэн 
шогаш оҥай огыл... Тэ эрла мый дэкэм  
мийза, вара тушто вольна дэн мутланэна. 
Кызытэш чэвэрын!.. ЯсНеи, гпе5 сЬ еп ез.. 
(ш колыш ко пура).

XI Кончымаш.
Поп. Тэвэ т и д э  айздэмэ... Чылт ийа гай 

Ох, прости, господи мои прегрешения.
М акси. Чыланат тыгай ийа лийына Нльэ 

гын, ты маркэ Совэт властьын пушыжат ок 
код ыльэ. Айда, бачушка кайэна.

Поп. Кайышаш... Мо л и й эй , лийэш. 
Утро вечера мудренее... (кайат).

X Кончымаш.
М акар. (Чарашкэ лэктэш). Ну, Ч ал-лоп- 

даш!.у Тудо мом ыштылнэжэ!.. К у .как мый 
тудым ужынам?.. Йӱкшӧ палымыла чучэа! .. 
Йэҥжым палэн ом кэрт... Кэч кузэ гынат 
тнды.мчыла Микал Иванычлан онлаш вэраш- 
тэш ... Поп дэн Макси курызажат садын 
воктэн шӱраҥыштыт...

XI Кончымаш.
Юкол гыч Виктыр дэн Саскай лэктыт.
Саскай. Тыгэ, Виктыр... Сайракым, ару- 

ракым мунам, манат.
М акар. Ниныжэ кӧ улыт? Э-э, ниныжз 

к эдэдэн  кугэдэ улыт... Айда тэк кэкэлышт... 
(школышко пура).

ХН Кончымаш.
Саскай. Тудын кидшат йандар, кӱчшат 

нолироваймэ...
Виктыр. Арам Ӧ И К Ӧ Л Э Т ,  Саскай!.. Мом 

ыштэт? Мэ ышкэнам шумланна приказьш  
пуэн огына кэрт: тидым йӧратз, тидым пт 
нӧратэ, м анат ок ли... Тый мыйым, мэшча- 
нин улат, манын вожылтарэт ыльэ... Кызьп 
ышкэ мэшчанкила мыйым ушкалэт...

Саскай. Йоҥылыш линат, Виктыр...Вйьп'<- 
тыйым ушкалмаш щсэ, мый тыйым чаманэм.. 
Тыйым ышкэндым огыл, кӱлэш пашачмм 
чаманэм... Р озов —клас тушман, ӱдыржат -  
садак... Тый клас тушман кыдйштэ улат.

Виктыр. Саскай, истэрикым ит ыштэ, 
мый ом йӧратэ.

XIII Кончымаш.
Ш кол гыч Маргарита лэктэш.
Саскай. Истэрикэ, манат? Мыпын му- 

тэм истэрикылан шотлэт? Тугэ гын, мьш 
тый дэнэт вэс кана, вэс вэрэ, вэс сэмын 
мутланэна!... (Ш колышко кайа. Маргари
та йол гыч тӱҥалын вуйышко шумэш ончэн 
ужата).

Викты р. Саскай шого!
(Ш кол пӧртӧнчылан Саскай ш огалэш , 

Маргарптым ончалэш . Нк-к<?к сэкунды м  
ваш ончат. Вара Саскай ш колыш ко пу- 
рэн кайа).
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Маргарита. Витя, тидэ кӧ?
Виктыр. (ӧкым). С аскай;. Льэсотэхиик  

институтышто тунэмшэ студьэнткэ...
Маргарита. Тый тудым кузэ палэт?
Винтыр. Тунэмаш каймыж дэч ончыч ту

до мэмнан заводышто пашам ыштэн.
Маргарита. Значит, тошто таҥ?.. Мый 

тидым ыжым шинчэ.
Виктыр. Марго, молан тыгэ ушлалэт? 

Мэмнан коклаштэ нимат лнйын огыл...
Маргарита. Тэмдан пӧрйыҥын эрэ ни- 

укэ!.. (Ш колышко пурэн кайа).

XIV Кончымаш.
Виктыр ӧрын шога.
Ш кол гыч Микал дэн вэри лэктыт.
Вэри. Тудо... тудо... ындыжэ палышым...
Мииалэ.Тый.Вэри акай.йоҥылыш от лий?
Вэри. Укэ, йоҥылыш ом ли.
Микалэ. Вэри акай, ышкэнтым кучо, иа- 

лымэтым ит ончыкто... Ындэ тудо мэмнан кыд 
гыч ок утло...

Виктыр. Кӧ ок утло?
Микалэ. Тый ко улат?
Виктыр.Мый чодыра заводдирэкты р улам.
Микалэ. Мыйын тыйдэнэт мутланышаш 

уло, айда йал совэтыш...
Вэри дэн Микал ончыч кайат. Почэ- 

шышт Виктыр кайа.

XV Кончымаш.
Виктыр йал совэтышкэ пурэн кайшаш 

годым школ гыч Маргарита дэн Розов 'лэк
тыт.

Маргарита. Витя!.. Виктор Петрович!..
Виктыр пӧртӧнчылан шогӓлэш, изишак 

ӧрын ш ога да. Маргарита дэк  ошкылэга.

КУМЫШО СӰРЭТ.
(Шовыч вола).

Чодыра заводы со партйачэйкэ бӱрон  
заеэданьэ.

I Кончымаш.
ӱстэл  йыр шинчат: Сандыр, Сэмон, Про- 

кн, кок иаш азэ. Ӱстэл вуйыш то Виктыр, 
ӧрдыштырак Вэри дэн  Саскай шинчат.

Сандыр. Йолташ-шамыч! Мэмнан заво
дышто тидэ кок кварталыштэ паша кӱрыл- 
тыш эрэ шарлэн шогыш. М э тӱрлӧ йӧным 
кычална гынат, паша тэмпым нӧлтэн ыжна 
кэрт. Мэ колхоз-шамыч дэн договорым ыш- 
тышна.Тугэ гынат, пашазэ внйым завод вэлэн 
иэнгы дэмдэн ыжна кэрт. Колхозник-шамыч

завод гыч куржыт. Молан тыгэ? Мэмнан 
заводышто врэдитэльствэ пэш кугун кайа. 
Мэмнан заводышто кугу вэрыштэ махро
вый врэдитэль шинча. Ик пашазэ. Ко?...

Сандыр. Тэхничэский дирэктыр.
Проки. Розов?
С анды р. Р озов— Розов огыл...
Вэс пашазэ. Кай, ала мом ойлэт?
Ик пашазэ. Вара кӧ тудо тугай?
Санды р. Ко тугайжым мыланна Вэри 

акай каласа.
Чыланат Вэрнм ончал колдат.
Вэри (кыньэл ш огалэш ). Заводышко 

договор ышташ толмэм годымак, пӧрвӧй 
ужмаштэмак, палмыла чучо. Кэч мызарэ шо- 
нышым гынат, кушто ужмэм шарнэн ыжым 
кэрт. Тудым пытартыш гана ужмэмлан ко
ло кум ий лийэш. Тунам тудо самырык 
ыльэ, кызыт чал пондашан лийы н.... Водно 
спэктакль годым школ сторож Макар ойла 
„тидэ Чал-пондаш йӧршэш Толстосумовын 
прикашыкшыла койэш ‘4  манэш. Мый ончал 
колтышым гын... лачак’ тудо...

Сэмон. Вэри акай, тый йоҥылыш от ли?
Вэри. Водно Микалат тыгак нодо... Укэ, 

йолташ-шамыч, йоҥылыш ом ли. Мый туд-  
лан лнйын, пэш шуко ойгьш ужынам... 
Рэвольутсо дэч ончыч, гэрман сардэчат ож- 
но мэмнан налы штэ Толстосумов лӱман 
чодыра купэчын канторжо ыльэ. Толстосу
мов пэш кугун чодырам руктЗн, вӱддэн ны н- 
гайыкта ыльэ. Мэмнан йал-пӧрйыҥжэ, ӱды- 
рамашыжэ, нзнжэ, кугыжо, чылан Толсто- 
сумовлан пашам ыштат ыльэ: шыжым, тэ- 
лым чодырам руат, шошым, кэҥэжым вӱд 
дэнэ Йулы'шко волтат... Толстосумовын ик 
йӧратымэ прикашикиГэ ыльэ, ала довэрэн- 
ныйжэ, тунаржым ом шинчэ. Тудо ваш лий- 
мэ йыда мыйым т-у-у-ра онча ыльэ... Ик ка- 
на аван мыйым Толстосумов дэк муно ужалаш  
колтыш... Суртышто кумри-окса, окса укэ 
ыльэ. Ачийым Толстосумов паша гыч пок
тэн колтзн. Пашадар шулдылан ачи эабас- 
товкым ыштьшэжэ улмаш. Варажым Толсто
сумов ачийым лӱэн пуштын...

Ик паш азэ. Молан?
В эри . Забастовко ыштымылан... Тудо ва- 

рарак ллйын... Тулэч ончычшо Толстосумо
вын прикащыкшэ мыйым йыҥ мыскылты- 
шым ыштыш.;. (Ш ып линэш. Изиш шога 
да, умбакшэ йэшара). Вара аза шочо. Ш оч- 
мэкыжэ тунамак тӱнчыктзрэн шунзм ыльы- 
да, шочшо икшывым тугэ ышташ кыдэм 
ыш колдб... Йыҥ мыскылтыш лийым гы-



нзт, пэш шуко ойгым ужаш тӱкныш гынат, 
ончэн куштышым... Кызыт ӱдырэм уна ты
гай лийын... (Саскайым ончыкта),

Чыланат Саскайым ончал колтат. Ик 
магал брын шып шинчат.

П роки. Значит, Р озов— Р о зо з  огыл?
В эри. Лукиан Ефремович Чывытан...
Виктыр. Мый тидлан ом ӱньанэ. Розов  

гай ушан, пагалымэ йыҥ тыгай кӱлтымаш 
тташам ыштэн ок кэрт... Тыгай паша иктаж 

' вэс вэрэ почкалтыш лонташ тэ мойын лий
ын дыр...

Саскай (ш ыдын). Мыйын авам игыл- 
таш ит тошт!.. Мыйын авам нигунамат шой- 
ам ок ойло!.. (Моло-шамычлан шыман). Йол- 
таш-шамыч! Тэҥгэчэ кас маркэ авам мыла- 
нэм „ачам“ нэргэн нымомат ойлэн огыл. 
Мый тэнтэчэ касдэн гына „ачам“ палышым.

„Ачам“ палэн, тудын оггышкыжо вуйэм  
пыштэн, шинчашкыжэ куанэн ончаш ом 
тӱҥал. Мый тундэн колаш-илаш кучэды- 
лаш пижам... Розов, ала Чывытан, манмӓн, 
пӧрвӧй ужмаштэмак мыланэм, ыш кэлшэ. 
Мый Виктырлан тунамак ойлышым: Розов  
дэч шэкланэ, тудо  мыланна эҥгэкым конда, 
маньым. Виктыр мыйын ойэм дэн ыш кэл
ш э... Кызыт ындэ ышкэжат врэдитэль дэн  
иктак... Укэ, иктак огыл, утларак винамат. 
Партинэтс, партий дисциплиным мондэн, 
чуждый дэн кэлшэн, партий дирэктивым 
пудырта гын, государствылан эҥгэкым кон
да гын, тудым кок пачаш пэҥгыдын су-  
дитлаш кӱлэш... Розов— клаСс тушман изн 
огыл. Р о зо в —совэт государствылан опас
ный йыҥ. Тудым йӧршэш пытараш кӱлэш.

С эм он . Правильно!
Виктыр (оҥ арэн) Правильно... М ожо 

правильно?.. Саскай пэш лӱдыктэн ойлыш: 
партий диссиплинэт, врэдитэльэт, класс 
тушманэт, чыла калэсыш, лачак кӱлэшыжым 
ыш ончыкто... фактшэ, фактшэ кушто?

С эм он. Лӱм вашталтымэ факт огыл мо?
Виктыр. Лӱмым тыйат вашталт^н кэр- 

тат, загсышкэ вэлэ йодмашым пу...
С эм он . Тый врэдитэльствэ укэ, манат... 

Вара марий-шамычшэ заводышто огыт илэ?
Виктыр. Йолагай улыт да... Мари, па- 

шачыжэ, ышкэ озанлыкшым кодэн заводыш- 
ко нигунамат ок кай!..

С эм он. Тидым кӧн мурым мурэт, шинчэт?
Виктыр. Мый чыным ойлэм
С эм он. Тидэ чын огыл, тидэ— Розовый  

муржо, Тидлан тый контроль комисыш вэ
рэ штат.

Виктыр. Кэч...
Санды р. Чытэ, Внктыр, ит агутанланэ!.. 

Тый мыланна каласэ: трактористым отпус- 
кышко кӧ колтэн: тый, альэ Розов?

Викты р (ш ыпланэн). Тыштэ ала могай 
недоразумение лэктын...

С анды р. Т идэ—недоразумение огыл, ти- 
д э —врэдитэльствэ!..

II Кончымаш.
П очтальон (омсам почэш). Тыштэ улыт 

улмашыс... Мый . кычалам-кы^лам, нэгэлан 
пакэт пуаш, иктат укэ.ДП рокилаи пакэтым  
пуа). Тэвэ тыжак кидэтым пыштэ. (Проки  
Е п д ы м  пышта.вара почтальон лэктын кайа).

III Кончымаш.
В эри. Трактырым огыда пу гын, ышкэ- 

нан пашазым мӧҥгӧ налаш тӱкна. Чыла- 
жым огыл гынат, пэлыжэ нарэ ныҥгайаш  
вэрэштэш.

С анды р. Тэвэ ужат, паша кушко савырна?
Проки. Йолташ - шамыч могай интэрзс- 

ный кагаз! (Л удэш ). „Увэртымаш. М оско—  
Озаҥ кӱртньӧ кӧрно Ш олэҥэр стансэ на- 
чальнык Н уж эҥ эр чодыра заводын кокы- 
мышо ганалан увэртара: тэмдан лӱмэш ку- 
тын пильан груз куд цэнтньэр толын. Тыл- 
чэ лийэш стансыштэ кийа. Кум кэчэ гыч 
сулэн огыда нал гын, торго дэн ужалэна**...

С анды р. Запасыштэ мызар пильа уло?
Ик паш ачэ. 1-ӧй рамышкэ тэҥ гэчэ пы- 

тартыш пильам шындышна.
С эм он. Пӧрвӧй увэртымашыжэ кУшко 

лийын?
Викты р. Мый ужын ом ул.
С эм он. Почто гыч толшо кагаз эн он

чыч кӧн кидышкэ пура?
Виктыр. Почто гыч толшо кагазым Мар

гарита Глебовна принимайа.
С эм он. Адак ик врэдитэль йэшаралтэ.
Санды р. Йолташ шамыч! Ындэ чыла на

ла: Розов дэн ӱдыржӧ врэдитэль, контррэ- 
вольутсионьэр улыт. Виктыр нунын кыд 
йӱмак вэрэштын, нуно дэн кылым кучэи, 
нуным аралэн^ ашнэн. Сандэнэ мэмнан за
вод кӱрылтыш гыч лэктын ок кэрт. Мыйын 
ойэм тыгэ савырна: Виктырым партий гыч 
лукташ, вэргычшэ кораҥдаш. Р озов дэн  
ӱдыржӧ нэргэн кӱлэш вэрышкэ кызытак 
увэртараш!

Сэмон. Правильно!..
Санды р. Кб мыйын ойэм дэн кэлша, 

кидым нблталжэ!
.(Ч ы ланат кидым нблдат. Внктыр вуйьш 

кумык сакэн шинча).



I

НЫЛЫМ1ИЭ СӰРЭТ.
Чодыра, заводы ш ко пурымо каака ончыл 
л у р д а  вэднэ орел будка. Ш ола вэлнэ са- 
зар . Савар вэс вэлнэ завод тӱшьык

'КОЙВИ:

3 кончымаш.
Эр ӱжпра койэш . Капка ончы дно пы- 

чалэш эвгэртэн Кузи шога.
К узи . Ж-ж-ж!.. Эр пэлэш йатырак йӱш - 

тӧ... Завхоз, каварэн кэртдымэ, шокш о вур
гэмым ок пу: „альэ пурэнат вэлэ*, „утла- 
рак служитльэ", кызьгг тэлэ огыл, кылмэн 
от коло, манэш. Тэлыжэ тэлэ огыл да, тэвэ 
тыгэ йӱд вошт шогэн ончо, вара палэт, 
йӱштӧ, альэ йӱштӧ <5гыл... Чал-пондашыжэ 
вэрэштын, маньэ, завхозшымат пэтыраш 
кӱлэш ыльэ... Н уно коктынат чылт ийа улыт.. 
Ж -ж-ж!.. Укэ, чыташ ок ли... Кочэгаркышкэ 

ччурэн ырыктэн лэкташ возэш ... (кайа).

II Кончымаш.
Вэдог толэш. Кыдыштыжэ— про, п у  ЧӦ- 

тыг.
В эд о т . Кайыш мо? (Ончылтэш). Укэ, 

огэш  кой. (К апкаш к1 пурэн кайа.)

III кончымаш.
К узи  (пӧрты лэш ). Йыҥ йол йӱкла шок

тыш. (Ончылтэш) 'Нигуштат нэгэат ок кой. 
Пылшэмлан тугэ шоктыш мо? Кызыт кӧ 
коштэш? Кызыт чыла калык мала... .Мый 
гына тыштэ кылмэн шогэм... Чылт ийа зав
хоз: казна вургэмым чамана ышкэнжын вэ
лэ... Ж-ж-ж!.. Ындыжэ чыташак ок ли... К о
чэгаркышкэ пурэн ырыктэн лэкташак во
зэш. (Капкашкэ кайа).

IV кончымаш.
Й апар (толэш, йыр ончылтэш). Орол ок 

кой... Кылмэн ш огэн-ш огэн да, кочэгаркыш
кэ пурэн малэн колтэн чай... Глэб Евгенье- 
вичым арэстовайэн улыт... Ындэ, арньа лий- 
эш  шинча. Пэ-эш йодыштыт, манэш. ГГлэб 
Евгеньевич иктаж мутым йоҥылыш ойлэн  
колта гын, вара мыйымат арэстовайат... Укэ, 
огыда кэрт: мый кызытак тыжэч утлэм... 
Вэдот шотэштарыш гын, укэ гын?.. Ч у, ала 
кӧ толэш... (Ш ылын ш огалэш ).

V кончымаш.
В эдот  (толэш). Паша лийэ... Глэб Ев

геньевич кум костӱмым пуэн ыльэ да, мый 
шонымаштэ, кокытшат сита... Мый йӧн дэн  
ыштышым, ырэсла пэрышым... Ну, Йаков 

Стэпанович, тыланэт ӱчӧ савыраш жал 
хольо.
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VI кончымаш.
Йапар (ч а р а т к э  лэктэш ). В эдот!‘(Вэдот  

ш эҥгакэ чакалта, продэн, чӧгытшӧ ӱлыкӧ 
вэлыт) Мый улам, ит лӱд!..

Вэдот. Тый улат мо, Сосипэтыр Сӱсой- 
эвич? Мый, орол, шонышым.

Й апар. Вара пашат кузэ?
Вэдот. Паша ли... Пэш сай ыштышым, 

чылаланат кэлша.
Йа пар. Вот мо, Вэдот, мыланна тэгак 

тыжак кодаш ок ли... Тый иктаж вэс за 
водышко кайэ, мый, кушко шотым муам, 
тушко кайэм.

Вэдот. Пашадаржэ? Глеб Евгеньевич  
пуаш лийын ыльыс...

Йапар. Пашадарэт ок йом..ь На... К ор- 
нэтлан тэвэ тидым нал. (Литр аракам пуа). 
Только тэгак тышак ик минутланат ит код.. 
Чэвэрын!

Вэдот Чэвэрын. (Иктажэ ик вэкэ, вэсы жэ  
вэс вэкэ кайат).

VII кончымаш.
Кузи, (толэш). Чылт ийа завхоз, казна 

вургэмым чамана!..

ВИЗЫМЫШЭ СӰРЭТ.
Оҥа ш элмэ цэх. Оҥа шэлмэ рамыжэ 

ок кой. Сцэнэ коч пӧрньа шамыч: вэлэ  
кайат. Оҥа йыгымэ пильа йӱк шокта.

I кончымаш.
Ик паш азэ дэн Мачуш рамышкэ пбрньам  

колтэн ш огат.
Пашазэ-шамыч мурат:

Тырын. - шурин тошто йал 
Колэктил дэн ту зла на, 
ШэмкожАашкэ тый ончал, 
Завод т'унъык йӱклана...

Ии паш азэ. Ындэ паша кайа... Эн кугу  
врэдитэльжэ вэоэштын... Тошто дирэкты- 
рат лэктын возын.

Мачуш У дирэктыржэ толын мо?
Ик пашазэ. У днрэктырлан шогалташ  

мэмнан партйачэйкэ Саскайым тэмла. Трэст, 
мый шонымаштэм, кэлша.

Мачуш (ӧрынрак). Удырамашым дирэк- 
тырлаы шогалташ лийэш мо?

И . П аш азэ. Молан ок ли? Саскай ны
могай пбрйынланат макым ок пу.

Пашазэ-шамыч мурат:
Колхоз дэнэ у завод 
Большэвикла ӱчишат 
Иктат вараш ынэж код ,
Т эмаш планым пэш тыршат\...



Рама коклаштэ пильа-влак „чыр-чор-чор-р“ 
— шоктэн пудыргылыт.

Мачуш. Мо тугай? (Р ам э дэк куржэш ).
Ик пашазэ. Пильа пытыш.
Пашазэ-шамыч курышталыштыт, кыч- 

кырат:
— Мом ыштышда?
—■ Мом ыштышда?

II кончымаш.
Сэмон (куржын толэш). Молан ыжда 

шэкланэ?
З а в о д  тӱньык „ у -у -у -у “ мӱгы ра.

III кончымаш.
Сандыр дэн Саскай куржын толыт. По- 

чэшышт Вайди толэш.
Саскай. М о лнйын?
Санды р. Мом ыштылын улыда?
Товар йӱк шокта.
Ик пашазэ. (кок костӱльы м нумал лук- 

тэш). Тэвыс... Ала кӧ пӧрньаш кок костӱ- 
льым кырэн кодэн. (Чылан костӱльым ончат).

Сандыр. Эх подлэтс-шамыч!..
Ик пашазэ. Моло огыл. Вэдотак кырэн.
Сэмон. Кужэч палэт?
Ик пашазэ. Мый тудым йӱмыжлан ышкэ 

бригадэ гычэм ш урэн луктынам ыльэ. Тудо  
тунамак сӧрэн кайыш: „альэ иктажак ӱчым 
шуктэм"— маньэ.

Сэмон. Вэдотш о кызыт кушто? Ко ужын?
Йӱк-ш амыч.
— Мый ужы н омыл.
—  Ужалтын огыл.
Саскай. Тачэ йӱдым кӧ оролэн?
Кузи. Мый...
Саскай. Тый мом ончэнат?Кӧ коштмым 

молан эскэрэн от ул?
Кузи. Пэш кылмышым да, иаишлан вэлэ 

ырыкташ кочэгаркышкэ пурышым. Завхоз  
каварэн кэртдымэ, шокшо вургэмым ок пу.

IV кончымаш.
Кок паш азэ Вэдоты м  кок пулыш  гыч 

кучэн кондат. В эдот чот йӱшӧ, ш ӱды рна  
вэлэ. Ик пашачын кы ды ш тэ про, вэсы н— 
чӧгыт.

Вэдот. (кычкыра). Чумыр заводым пы- 
тарэы... бригадирлан ушым пуртэм... Розов  
дэн-пырльа чылан пэтырнэда. (Вэдотын кӱ- 
сэн гычшэ костӱль вуй койэш).

2-шо пашачэ. Тэвэ В эдот чодра тӱрыш- 
тӧ кнйа ыльэ. Воктэнжэ литран арака клэн- 
ча, про, чогыт кийа ыльэ. Мэ чыла погэн 
кондышна.

Вэдот. Завхоз куржын, мыйат куржам!..,. 
(Кумык пурэн кайа).

Кумышо пашазэ. Мом куржат, ш огэв  
от кэрт. (Кок паш азэ В эдоты м  йол ӱмбакс 
ш огалтат).

Сэмон. Ш эдотым чот рӱзалта). Тый мом; 
ыштылнат?.. А-?

Вэдот. А.? Мо?
С эмон. Пбрньаш молан ксстӱльым кы

рэн ат?
Вэдот. А-? М о? Костӱльым? (У ты ж с. 

пура). Мый нымогай костӱльымат ом  
шинчэ...

Андри. В эдот кӱеэн гыч вуй лукшо* 
костӱльым уж эш ). Тидыжз мо? (Костӱльым  
ш упш ын луктэш ). Тидыжым молан кӱсэ- 
нышкэт пыштэнат?

Вэдот. А-? Мо? Тндэ могай костӱль?..
С анды р (пэнтыдын). Орадыла ит кой  

чыла раш каласэ!..
Саскай. Йолташ-шамыч! Вэдотым чылӧ; 

уликшыгэ милитсышкэ нынтайза!..
Вэдот. (кэнэта сукалтэн шинчэш). Й ол

таш-шамыч, йолташ -ш амы ч, кудалтыза!... 
Мыйым Розов дэн Йапар ондалышт!..

Саскай. Нантайза!
Вэдот. Йолташ-шамыч, йолташ-шамыч!.. 

Икканалан кудалтыза, вэс кана тыгэ нигу- 
намат ом ыштэ.

Пашачэ. Тидэ нэргэн вэс кана мутланэ- 
на, кызыт милитсышкэ какаш кӱлэш. (В э
дотым вӱдэн кайа).

V кончымаш.
С анды р. Йолташ-шамыч! Вич ийаш план 

ночэш мэмнан Мари кундэм аграрно-сырь- 
йэвой эл гыч индустриально-аграрный элыиг 
савырна, мари пролэтар кадыр кушкэш. 
Мучко коллэктивлымэ базэш  кулакым класс 
шотышто пыгарэна, капнталиэмым вожшы гэ 
куклэн кышкэна... Тӱрлӧ врэднтэль, контр- 
рэвольутсионьэр - шамыч мэмнан пашанам 
тӱрлын мутайаш, кӱрышташ тбчаг. Нуны- 
лан кулак, поп, прогульшик, лодыр, йӱш ӧ, 
оппортунист-шамыч полшат. Тэвэ мэмнан. 
заводыштат нуно кугу кӱрылтышым ыш- 
тышт. Пытартышлан, тэвэ ты гэ пильам ны- 
тарэн, заводым йбршэш шогалтынэшт ыльэ- 
Укэ, завод ок шогал... Йолташ-шамыч, кӧ 
шэмэр гын, ко пролэтар гын, кб тош то  
ЙӦСӦ, каргымэ нлышым пытарнэжэ гын, кӧ 
у, мотор сотсиалис илышыш вашкэ лэкнэж» 
гын, мэмнан чодыра заводысо курылтышым 
пытараш подшыжо... Сотснализм вэрч крэ„



лзлмэ ф рояш ш то мэмнан з» во дат нк кӱлэш  
участык уяэш.

Йолташ-шамыч! Уло вийым пыштэн, у  
днрэктыр вуйлатымэ дэн э, у  дирэктырна 
тэвыс (Саскайым ончыкта), нктыжэ вэсыж  
дэн  таҥасэы ышташ тӱҥалына гын, мэ чыла 
йӧсымат сэҥэна!..
Йолгаш-шамыч! Ышкэнан промфинплан вэрч 
«учэдалаш  чот пижына!..

( А и л о д е о м э н т ).
Прокн (ончыко лэктэш ). Комсомол бри

гада ышкэнжым ударнэ брнгадышкэ савы- 
ра, кызытак пашашкэ ш огалэш...

Ик лашачэ. О эп а н о в ы н  бригадыжэ 
^шкэнжым хозрасчетный бригадыш савыра, 
обэзлнчкэ дэн крэдалаш чот тӱҥалэш!..

В эс пашачэ. Пэтровын бригадыжэ урав- 
ниловкьш пытарэн сэбэстоимостьым 12 прот- 

•сэнтлан волташ мугым пуа.
Кумыш о оашачэ (ончыко лэктэш ). 

Йолташ-шамыч! Врэдитэль Розов самой нур  
паша тӱнчдш&ш додым трактористым от-

нускышко колгэн. Мый ышкэ кумылэм дэнэ 
колхозышко кайэм. Тракторым кучылтын 
мый моштэм!

Нылымышэ пашачэ. Альэ марка мэм
нан заводыш то руш дэн марийым ойырка- 
лымаш ыльэ. Тыгай ойыркалымаш класс 
тушманлан вэлэ кӱлэш . Пролэтар, кэч руш , 
кэч мари, чыла иктак. Пролэтар паш азэ— 
сотсиализм ыштымаш. Ончыкыжо ойырка- 
лымашым пытарман, кэлшымашым нӧлтыман!

Ончыкыжо, заводышко угыч толшо ма
ри пашазэ-шамычым сай туныктэн, нунын 
квалификатсыштым нблташ чот полшыман!

Чылан. Ур-а-а!..
Йошкар тисгпэ кӱш нӧлдалт, 
Мэмнан мурна нот йокгалт,
Шэм чодыра сургалтмэш 
Колхоз пасу шэргылтмэш.

Кӱртньӧ рад дэн тошкална, 
Тутман лӱдын чытыра, 
Индустриакын чапланл 
Мара элын чодра!



Орал.

С А Л Т А К  В А ТЭ  О Л Ь А Н А .
(Повэсть).

I ужаш.
Чэмуш коло ик ийаш. Тидэ 1914 

ийыштэ шижым салтаклан шога- 
лэш... Сардымэ годым гын, тудо 
йэш шот гыч кодшашан ыльэ. Ын
дэ сар жаплан Чэмушлан тудо 
льгот ок чӱчалт. Чэмуш дэшОльа- 
нан шинчаштышт, ойлымаштышт 
куаныш шагал койэш. Нунынат вуй- 
ыштышт: „сар, салтаклан шогал- 
маш, каймаш“ нэргэн шоныш пӧр- 
тэш. Йужо минутлан нэр лукыш 
шинча вӱдат лэктэш—ок чӱчалт; 
жап шуэш—йогашат сита. Логар 
пышкэмалтэш. Тунам Ольана *Чэ- 
муш дэч йача:—Чэмуш, вара нимо- 
чат ок коршто мо?

— Чэмушын ныможат ок корш
то. Чӱакарак ракш шӱргыжӧ вӱр 
чӱчалтшаш гайэ чэвэр. Шӱ тарай гай 
йошкаргэ. Шинча-пылш ару, писэ.' 
Тора гыч колэш, мӱндыркӧ ужӓш... 
Вачэ лопка. Он —ончык кадыр. Мо- 
гыр йоҥгата. Тудо изиньэк шижэ 
ночкыштат, йӱштыштат, нӧрэн - 
кылмэн кӱтычылан коштын, вара- 
жым йэҥ пашаш йӱштӧ-шокшым 
тӱсэн тазалыкшым шуарэн. Кочы- 
шым ок таҥлэ. Мом кондат, чыла 
тобла.

— Нимомат ок коршто, Ольана! 
—шыргыжалын Чэмуш пэлэшта.

Койыш шоктышат Чэмушын тыр- 
тур огыл—шы\ма. Асам ик мутымат 
ок каласэ. Шуко шона, шагал ойла. 
Тудо" манэш: „илыш—чын илыш
огыл,—шуко шойак, шырпэдылчэ

тэмыьк Молан-, кузэ ИЛЫШ— ЧЫҤ; 

огыл, мучашым ок му.
— Молан. Ильан Йыванын куме. 

лӱм мландэ, мыйын гын лэл лӱм, 
вэлэ?

— Молан пасу йыда лучко аҥа? 
гыч,—визыт гыч огыл?

— Молан покро пайрэмым ыш- • 
тат, молан тунам йӱыт?

Аважэ чара:
— Чэмуш тыгэ ит ойлышт, ала% 

сай огыл!

. . .  Шыжэ йӱд. Парньам чыкэт— 
ок кой. Шыжа йога. Куэр йалыш- 
тэ йал мучко лампэ тул волгалтэш. 
Чэмуш пӧртыштӧ лу нарэ пошку- 
до, урлыкварш шинчат. Чэмушык- 
толмыжым вучат. Шыгыр тӧрза' 
гыч Ольана той ӱпан вуйжым лук- 
тын-луктын чӱчкыдын онча.

— Шуко шогат!—манын опса тӱр- - 
гыч шӱлыкан йӱк шокта. Иэлэна 
адак онча, колыштэш. Шӱлышым 
кӱрштын-кӱрштын нэрым нуштальэ.. 
Нэр кок могырымжо шинча вӱдшӧ 
куржо. Иэкыш кува шижэ. Н ымо 
палыдэ кумылжо тодылто.

— Толыт мо?—ала ко пэлэштыш.
—; Шо-о-кта; — Ольана шортмс

лугыч вашэштыш.
Йал покшэлнэ пий урмыжэш.^Ну- 

рышто мужыр онтыр: ,калди-кал- 
ди йыҥ:йоҥ!“ йонталтэш... Н-о-о!: 
имньым поктымо шокта. Онтыр» 
йу'кшо йал гоч Йуртьзш купыгт
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йоҥгалтэш... Йал мучаштэ Чэ.му- 
шын мурыжо шэргылтзш.

Мӱндӱр кӱдырчэт кӱдырталэш— 
Шырчан капкат почылтэш.
Мамык тушак—ший тӱишк 
Тамбов олаш возалтэш.
Тидэ капна тидэ кылна 
Ну до мландэш шуҥгалтэш.
Мардэж эркын пуалэш .—

Мурӧ мучашым Йуртыш купыш 
ужата, йычмыкталтын шэргылтара.

Оҥгыр йӱк лишэмэш. Пӧрт гыч 
капка ончык лэктыт. Ольана кап
кам ночын шогалэш. Чэмушын 
йӱкшӧ шэргылтэш:

„Ик ийаиг воштыр гай капна ыльэ, 
Ш удэгэчак погэн налъыч 
Ик пйаш озым гай ӱпна ыльэ, 
Куштзгэчак тӱрэд налъыч.
Вӱдшӧ кайа, сэржэ кодэш,
Мыйжэ кайна. мурна кодэш. 
Муралтыза,, ида ойгыро,
Мэмнан вэрчын ида шорт.

Имньэ капкаш савырна. Оҥгур 
мурым кэлыштарэн кумыллан эҥ- 
эрта.

— Ольана карантас дэкэ мийа. 
Чэмушончык кумык возэш. Йӧсын- 
каласэн шортылда.

и и

Кум кэчылан, йатыр пошкудо- 
шамыч урлык родо варшышт. Чэ- 
мушым ӱжын-ӱжын коштыктышт. 
Ньэмэран мэлна, пулашка муно, 
пучымыш, ш1̂1Л шӱр! Пэш сий- 
лат. Чэмуш тэмын, логаргычшат ок 
кайэ.

Сапан кугыза кок эргыжым ко- 
гыньэк салтаклан коштыктыш. Ын
дэ сарыш луктын колтэн. Стапан 
кугыза Чэмушым пытартыш кана 
ӱштэл покшэкэ пуртэн шындэн.

— Тыйым, эргым, салтаклан на- 
лытак дыр—манын пэл вэдра пӱ- 
ры.м ыштышым... Но, вэсканат пыр- 
льа-пырльа йӱаш - кочкаш, ваш- 
ваш пураш-лэкташ, аватым, шоч- 
шэтым ончаш йумо мӧҥгэт савыр-

жэ!—манын Чэмушлан пайдыган дз- 
нэ пӱрым шуйыш.

— Сугыиьэт шужо, кугызай!
Чэмуш пайдыган кӧргӧ пӱрым

тойыш.
— Кугызай1 Кодшо йэшэм, ыш

кэ урлыкланак уж. Луктын ит ку" 
далтэ. Йэҥлан пызыраш ит пу. Па
ша нэргэштэ, сурт коклаштэ шэк- 
ланэ. Кугурак гыч ойым ыштэ. 
Толам гын ом мондо. Ом тол гын,— 
майат Чэмуш, кумылжо тодылто. 
Вара шуйалтыш,—ом тол гын, ида 
вурсо, ида каргэ!

Сапан кугызан мугылын лэкшэ 
шӱргӧ лужо ӱмбачын сур понда- 
шышкыжэ шоҥго шинча \ вӱдшӧ 
тӧрштыш.

— Тугэжак ит кутыро, эргым.
Толашак  пуйыржо. Сэрлагыж
лийжэ.

...Чонлан нэлэ. Ышкэ эргым шач- 
гэ, тэмдамат, вуйгэдам сарыш лук- 
тэдэн колтэм да, кодынат ала мом 
ышташ тӱҥална... Луктын кӱдалташ 
ок лий. Куш чыкэт? Кэртам, огым 
гынат, кум суртлан ик комтым сакэн 
лэкташ, шога вуй кучашат пэрна. 
Эк, кавар илышэт! Колэн колтэм 
гын, погэн опташат нигэлан, кал- 
так!

Сапан кугызан ик шэшкыжэ ыр- . 
вэзэ, вэсыжэ—ныл шочшан. Ма- 
рнйыштым пырльа луктын кол 
тышт. Шинча вӱдыштат альэ кош- 
кэн огыл. Шоналтымышт йэда нор- 
тэш.

Чэмушын вуйышкыжо кӱза. Ку
зэ Ольанажым шоналтэн колта, ту
гэ— шӱмжӧ роп лийэш. Мужыраҥ- 
мыштланат кок ий вэлэ. Ваш-ваш 
пэш йӧралтат. Альэ мартэ Ольа- 
нан Чэмушлан нимо торэш .мутшо 
шоктэн огыл. Чэмушын эрэ кумыл- 
жым савыраш, кид-йолжым н6л~



таш тыршыш. Чэмушат тугак. Ольа- 
нам ,.ватэ“—куллан огыл, илыш 
йолташлан шотлэн пагалэн илыш. 
Кок ийлан пӧрыкат шӱрдэн огыл. 
Щӱрдашыжат нимолан. Чэмуш 
шкэнжым Ольанан кӱдын гшйалан- 
лан ужын. Ольанан ӧлтэшыжэ ту
до шулэн. Шӱмжым кылжым ушэн.

Ольана Чэмушым налаш мийа. 
Чэмуш кугызажлан йэшыштгэ тау 
ышта... Тарвана, муралта:

„Йуртыш вӱдш ӧ йогалэш,
Сэржэ шэҥгалан кодалэш,

Урмыж вӱдын йошкынжо 
Турлэн нымак волалэш,

Урмыж ношкын волмо гайэ 
Мэмнан кумыл волалэш.

Йуртыш сэрж э кодмо ганэ 
Йэлуш йэшэм кодалэш.

Он кайэна вэт, кодыда вэт!
Вэскана ужмэш чэвэрын!

Урэмэт мучко мардэжэт пуалэш  
Тулжо кузэ йӱлалэш?

Мыйжат муралтэн колтэна гын, 
Чонланда к у з э  чучалэш?"

* , *

Чэмушым ужатымэ кэчэ... ужа- 
тымэ пагыт. Э, Ольана, мо шӱмэт 
дэн пэлашэт дэч ойырлэт? Ыжал 
улат, нэлэ орлыкэт!

... Омпал йыр—ужаташ толшо- 
шамыч: пӧрйэҥ, ӱдрамаш, шоҥго, 
тыгыдэ йоча.

— Сукара мэшакэшыжэ лӱмжым 
возыза. Т5^шкаштэ йомэш,—салтак 
ватэ тӱшка гыч шиштарышт.

Ольана шинча вӱд дэн мэшакым 
нӧртэн карандаш дэн, „Красавин 
Дэмид“ манын эркын возыш.

Сапан кугыза ӱштэл ваштарэш 
шогальэ. Тичмаш сукырым чокы- 
лэн шульо. Сукыр нэрым сугы- 
ньылэн Чэмушын шондыкышкыжо 
пыштыш.

— Тидэ сукыр нэрым ИТ КОЧ, ИТ 

■кудалтэ. Мӧҥгӧ толмэшкэт кош- 
тыкто!

Ольана дэн Иэкыш кува урмы- 
жыт. Шагал йэҥын шӱргыжӧ кук- 
шо... Тарванышт. Пытартыш ми
нут. Ольана Чэмушын шӱшкыжӧ 
кэржалтэш. Чэмуш аважлан сукэн 
возо. ‘

— А-вэй, мыйым тыйэ ондышыч, 
куштышыч... 20 ий мартэн азапла- 
нымэтлан сукэн кодэм! Тыйжым 
кӱсынэтлан ончаш мый ом йӧрӧ. 
Ындэ ко ончаш тӱҥалэш, авэ-эй! 
Чэмушат шортэш. Кыньэлэш. Кум 
гана шупшалэш. Вара Ольанам ӧл- 
талэш:

— Ольана, йолташэм! Сур лий- 
мэшкэт илэ. Авам луктын ит, 
кудалтэ. Мый олмэшэм тый ончо. 
Ит орланэ. Мый ом тол гын, шкэ 
шинчэт, марлан кайэт, альэ тыштак 
илэт. Илэн колмэшкэт мыйым ит 
мондо. Кэч коклан сэмынэт кала- 
сэн-каласэн илэ. Пуро кумылэт, 
кэлшэн илымэт, шыма ончалтышэт, 
сбрал капэт-кылэт, тыйын мотор 
чурийэт мыйын шӱмэм эрэ ырык- 
тышт. Ындэ уэш ужмэшкэ ТЭК 

йӱлалтат. Колмэм годым тыйым 
шоналтэм—шӱмэт шижшэ!

... Эрвий! Игэм! Ачат кайа. Изи 
шӱмэт шижшэ! — манын эргыжын 
мамык гайэ пушкыдо шӱргыжым, 
изи кизажым шыман шупшальэ. 
Вара ужаташ толшо-шамыч дэн 
рат дэн прошатьлэн кайа: „ала
вурсэдалын улына, ала осалым ыш- 
тэнам, кудалтэ!" манын кидым ку- 
чат, шупшалыт. Чыланат шинча 
вӱдым ӱштыт.
Лэкшаш годым Чэмуш уэш омпа- 
кэ шинчэш.

— Эк! Йолташ, иза-кугыза, шо- 
льо, кувай-йэҥгай-шамычэм, кай
мам ок шу вэт! Молан кайэм? Ку- 
гыжан закон вийэш пуштэдаш, ко- 
лаш нангайа. Йал дэн калык чыкэн



колта гын, каньылын кайэм, ыльэ, 
...Мо ззрч, ом палэ,кок шинча ончэн 
колаш, палыдымэ йэҥым пуштэ- 
даш кайаш мо шӱм дэн тарва- 
нымзн? Эк орлык!

Тарваныш. Аважэ, ватыжэ, ужа- 
таш толшо-шамыч мо шот шор- 
тыт—йӧсӧ колышташ.

Ольана Чэмушым кудвэчэш адак 
ӧлталын магыра.

— Чэмуш, Чэмуш, ой шӱмэм! 
Тыйжэ кайэт, мыйжэ кодам. Кузэ 
илаш тӱҥалам? Иӱдат * кэчат тый 
иочэшэт шннча вӱдым йоктарэм. 
Гыйжэ мӧҥгысӧ вэрч ит когаргэ, 
тӧра кидэш, салтак илышэш орла- 
налашэт сита. Ужмашна ала ло- 
галэш, ала укэ, ындэ, эк, чонэм!

— Шэшкэ шич, шич!—Сапан ку- 
гыза ужатэн кайаш кӱшта.

Ольана Чэмуш ончыко кумык 
возэш, урмыжэш. Имньэ тарваныш. 
Чэмуш тарай гай йошкаргэн. Ку- 
мыл волэн, шинча йыржэ вӱд на- 
лын. Шэнтэкэ ончалын упшым 
рӱза.

— Эсэн лийза, чэвэрын, чэвэ- 
рын.

...Корно лавран—альака! Имньэ 
руашлд нӧштыл ошкылэш. Тыр- 
гашышкэ пӱтыралтэш. Ольанан 
шӱмыштат тыгакак альака, аргӱ- 
мыж пыштымыла ойго кочкэш... 
Тудо кочын чучшо шӱмжым кучэн 
чоҥга ӱмбалан шогэн кодо. Чэму
шын тупшым ончэн кумда нӱрыш- 
го шӱшкэн кайшэ мардэж дэнэ ик
йӱк дэн урмыжэш,

* **
Мобилизатсэ почэш—мобилизат- 

сэ. Калыкым нӓҥгайат, наҥгайат, 
наҥгайат. Киндэ, вольӹк, тарман, 
калык мал-чыла сарлан! Пабрнк- 
лашгз, заводлаттэ, нурлаштэ—кӧ

шоҥго, кӧ сусыр, ӱдрамаш да йоча. 
Калык ойго шарла. Мландэ шинча 
вӱд дэн тэмыи.

Чэмуш салтакыштэ. Тудьш шин
ча ончылно шӱдӧ тӱжэм дэн натыр, 
вий ӱмбал калык. Йӱд-кэчэ—мар- 
шировко. Иктэ-вэсым кузэ вашкэ- 
рак, утларак пуштэдаш—тунэмыт. 
Кок арньа гыч шӱшкылаш наҥ- 
гаймэ кӱтыла пронтлашкэ шӱка- 
лыт.

Салтак, салтак, салтак! Лӱйка- 
лалтшэ шиньэль,—лӱдшӧ шинча, 
ӱнчыгышӧ чурий! Кэлгэ, кужу, 
виш виньэмла—корэмла гай шуй- 
нат, нӧрӧп виньэмла гай—окопо, 
блиндаж!

Окопышто—ночко, лавран. Тувыр 
йолаш шӱымӧ пушан. Ургыш вок- 
тэн тий йыдал кандырала вузалын. 
Эк, нултатыс! Шокшо кочыш шу- 
эн пэрна. Ик кэчэ кочкыт, коктыт 
вучат. Окоп гыч ала кӧмлӱйкалат. 
Ваштарэшат ала кӧ лӱйкала.

...Йӱд. Кэнэта „буҥ, буҥ, буҥ!“ 
орудий мӱгралтыш. Снарӓд пу дэш- 
тэш. Ӧрт лэктэш. Чон—чон взрыш- 
тэ огыл. Кава—тул ора. Шучко. 
Нигуш пуралташ. Тыгак кэнэта- 
камандэ: „Атакыш!“ Пулэмьот шот- 
дымын шолтка. Пульа кӱдырчан 
йӱрла йӱрэш.

— „Ура-а“! Камандир-влак <шч- 
кырлат.

...Кавалэрий кудалыштэш.

... Оҥдэн оҥ ваш мийат. Иктат 
чонан кодаш ок шоно. Пульа шӱш- 
ка—йӱрэш. Салтак-влак вакшыл^- 
тын кодыт. Тыштат-туштат, шэҥ- 
гэлнат - ончылнат снарӓд нудэшты- 
лэш. Тушто—руат, шуркалат, тыш
тэ лӱйкалат. Иктын вуйжо камбо- 
зын. Вэсын оҥжо шӱтлэн. Кумы- 
шын, кидшэ кӱрлын возын, нылы



мышын—йолжо ала кушко мийэн 
возын. Йужын капшат, вургэмжат, 
лу падырашыжат ок код: кугу сна- 
рӓд шӱрашын шалатэн шуа. Колэк 
кийшэ, сусыргэн- магыршэ салтак- 
влӓм имньэшкэ, йолэшкэ тошка, 
ӱмбакыжэ йӧралтэш.

Млион коклаштэ Чэмушат тидэ 
тул йымалнэ, пульо лоҥгаштэ кош- 
тэш.

Ик кана тыгай атакэ гыч Чэмуш 
шуко йолташыштым кодэн тольо. 
Чэмуш дэн пырльа ышкэ вэл сал- 
так кокла гыч ик Сэргэ Иыван 
гына пӧртыльӧ. Ты атакым Чэмуш 
иканат ок мондо. Штык дэнэ крэ- 
далмэ годым австриак описэр Чэ
мушын йолташыжым Йаҥгэрсола 
Пэтырым шашкэ дэн вачыж гыч 
руалын пыштыш, тунам Чэмушлан 
йӧн лийын: австриак описэрым
ырэсан оҥжыгыч штык дэн кэр- 
лын шындыш. Кӱжгӱ описэр ..лрок“ 
гына шӱлалтэн, шинчажым савы- 
рэн—пӱкчӧ моклакала йӧралтэ. Ти
дэ описэрым шуралдаш Чэмушын 
кидшэ ыш чытырнэ. Атакэ пыты- 
мэкэ, канаш лэкмэкэ, кутыркалэн 
шынчымэ годым вэстовой шуо. 
Письма тӱшкам кондэн. Тушто 
Йантзр-сола гыч Пэтырлан тол- 
шо писмат улмаш. Чэмуш дэн 
Сэргэ Йыван, Пэтырлӱмэш толшо, 
сэрышым почыт...

„Сай илэт, кутырэт, Пэтыр йэ- 
шэм! Кугу йумо дэч тланэт кужу 
ӱмырым, тазалыкым йодам. Эрат- 
касат сортам чӱктэн кумалам. 
Рушарньа йыда чэркыш коштам. 
Мӧҥгӧ тазанак савырнэт, манын 
йумылан ӱшанэм.

Ындэ мӧҥгысӧ илыш нэргэн £э- 
рэм. Тлакэт лу крэмка сукарам 
колтэнам, ик мужыр чулкам кол-

тэнам. Ачат колыш. Кугарньан кок 
арньат щуэш. Колымэшкыжӧ ко к
арньа ок кэрт лийн копзто. Кызыт 
авана ала мо лийын— „шӱм корш- 
та, ӱнар укэ“—манэш. Паша шташ 
ала кузэ тӱҥалшаш. Киидэ тэкэ 
жапын, лум каймэшкат ок ситэ. 
Шэм вӱльым кажнаш налъыч. Чо- 
мажэ тэнэ укэ. Тӱжэштын огыл- 
Имньым пуаш сӧрмашышт укэ. 
Окса.м пуэныт да вэс имньылан ок 
ситэ. Шолоп шӱын да вича ӱмбал 
сӱмырлэн. Толмэшкэт лзвэдын ом 
сэҥэ. Микылайэт кодшӧ тэлым 
тунэмаш курштальэ. Кылмэн ала 
мо, тӱс гычат возын—пэш кокыра^. 
Тэнэ ом колто ала мо.

Пошкыдо-шамыч тажак улыт. 
Микалын Сэмон мӧнтӧ толын. Йол- 
жым войнаш пӱчкын улыт. Пуйол- 
дэн вэлэ коштэш. Йозак тэнэ ӱ.ада- 
сэ дэч кок ужаш кӱзэн. Пособи ин- 

'  дэш тылызылан пуэн огытыл. Шижэ> 
ага пэлыжэ $'дыдэ кодо. Тэлылаҥ 
пу нэргэн кузэ ышташ—возэн колто. 
Тошкэмыштэ куэрым руаш, альэ ку
зэ. Налаш шэргэ. Погаш кайаш йэш 
шот укэ, имньат тарлымаштэ. Пак- 
ча пэчэ олталтын пытэн. А лак ту
дым возэн колто Пэтыр, лудым 
ашнаш кодаш альэ укэ. Шӱльӧ 
пэш шуко пыта. Мэмкаланат ок 
код. Шорык иктэ вэлэ кодын. Ачат 
колмыжо годым ӧпкӧлыш. „Кок эр- 
гым ончышым, шуктышым. икты- 
жат погэн опташ шыш йӧрӧ", маньэ. 
Тлэтла возымашэм кызыт укэ. Чэ- 
вэрын, Пэтыр. Тыйын йэшэт, Пэ~ 
тыр ватэ. Тидэ письмам возэн Ми- 
каилов Кузма“.

Сэрышым лудын Чэмуш шыдэш- 
кэн йошкаргыш.

— Тьфу! — шӱвальэ Чэмуш,— 
илыш, май ындэ?.. Ватыжэ эр кас 
кумалэш, чэркыш коштэш. „Тола-



так" манын йумылан ӱшана. Вучо 
ындэ Нэтырзтым! Тудын покшэч 
шэлын кудалтымэ капшэ пудырго 
салтак шыл-лагташ ораштэ шӱын 
кийа. Кб ындэ пашачыдымэ йэшэ- 
тым мнйэн онча, йӱштӧ пӧртэтым 
ырыктз, кӧ оралтэтым мийэн ача- 
ла, кид-йолдам кандара? Кунам му- 
чаш лийэш? Тачэ иктына пыта, эр
ла вэсыжэ пытэна. Тыштэ чыланам 
руэн, шуркалэн пытарат.

Сэргэ Йыван колыштэш. Шоныш- 
жо мӧҥгыжӧ намийэн коштыкта. 
Тудынат „Пэтыр ватэ возымо сэ- 
мынак, оралтэ вэлалтын, паша кид 
укэ. Тарман пытэн, пӧрт олтыды- 
мо, вольык лӱмлан вэлэ!"

— Чын, Чэмуш! Молан мэ тыш
тэ кийэна, кӧн вэрч крэдалына?.. 
Ы-ы! Пӱьш „кычыр-кочыр" пурэш.

... Чэмушмытын ротышкышт ала 
кӧ тугай палыдымэ салтак коштэш. 
Тӧра укэ годым салтак-влакын шо- 
нымыштым умылкала, шкэжатв шу- 
ко каласылэш. Тудын каласылмы- 
жым колыштат да шыдэ кӱрыш- 
тэш. Тунам салтак-шамыч шижыч. 
Тидэ салтакэт кугыжан, пойан 
власть ваштарэш шогышо политик 
йэҥ улмаш. Тудо кантата пӧрйэҥ, 
ала руш, ала чыган, ала кӧ? Шэм, 
шуэ пондашан, рӓдовой салтак вур- 
гэман. Шинчажэ чагыр. Кузэ оича- 
лэш ӱмбакэт, тугэ ала можо шо- 
нышым тарвалта. Тудым „Дубро
вин Сьомка" маныт.

Тудын каласылмэ гыч салтак- 
влак сар нэргэнэт чыным умылышт. 
Нуно шочмо кушмо мландым, йэ- 
шым, ышкэ погым, пийалым-порлы- 
кым аралэн огыл—*йэҥ пийал вэрч, 
пойаным пойыҥдаршаш вэрч, ӱнар- 
дьшэ калыкын мландыжым, нойан- 
лыкшым, шупшын налын, пойан-ол-

ботлан кучэн пуаш, ышкэат вара 
кул лийаш, тупым сугырташ, шоч- 
шым кушшым олботлан кулым ыш- 
ташлан гына вӱрым йоктарат ул
маш. Пӱжвӱддэн пойан-облот туш
кам кушташ, кугу йозакым луаш- 
лан, гэнэрал описэр-влаклан чиным, 
крэсым, кугу жалыбыньым пуаш- 
лан—тынарэ тысыгэ, мӧҥГысыгэ ор- 
ланат улмаш.

Сьомка дэнэ Чэмуш вашкэ лишэ- 
мыч. Кб тугай Сьомка, кушто ила, 
могай рот, часть гыч, кусо, икты- 
ланат палэ огыл. Чэмуш мом шин- 
ча гынат—ок каласэ. Чэмушат ту- 
дымак шинча: „кузэ сар тарвакэн, 
кӧлан мом конда. Кузэ тидэ сарым 
чарыман, могай илыш вэрч крэдал- 
ман—тугай нэргэн гына мутлана.

Ик кана бойыш каймэ годым 
Сзргэ Йыванлан Чэмуш каласыш:

—- Ваньуш! Тлэтла ужаш логалэш 
ала укэ. Илэн лэктат гык, мбкты- 
сэмлан кузэ илмынам каласэ. чэвэ
рын! майэ.

Йӱдым бойэш Чэмуш йомо. Чо- 
нанат огыл, колшат огыл—млан- 
дыш порволыш дыр! Тулэч вара 
Дубровин Сьомкымат иктат ужын 
огыл.

Кэчэ йатыр шуйнэн гынат, Иэлэ- 
намытын пӧртыштӧ йӱштӧ тугак 
озалана. Тӧрза-йандаштэ кылмэ пар- 
ньа кӱжгыт музыраҥын шэмэмын 
шинча. Кэчвалымат волгыдьш авы- 
ра. Йэкыш кува ужга ургалтыж дэн. 
пӱтыралын Эрвий уныкажьш он- 
чылныжо кучэн шинчыкта. Шин- 
чам чараклэн йӱшто, кӱршталтшз 
контам онча, коҥга гайак тарва- 
ныдэ шинча.

Ольана тэлэ гоч шагал кэчым 
кодэн алдымэ имньыж дэнэ мэҥ- 
гат пэлэ тораш чодрашкэ коштын. 
Тэр тич илэ оргажым оптэн кыдал



гаҥыт кӧрэн, лум чуҥга лийын пӧр- 
тылын. Имньыжэ вуйжым лумыш 
логалмэш сакэн, шуҥгалтын-шуҥ- 
галтын лу-коваштыж дэн шупшын.

Конташтэ илэ оргаж йа-атыр 
мартэн шикшэш, вара шолын, пу- 
дэштын йӱла, Пӧрт ырмэкэ салтак 
ватэ-шамыч погынэн шннчыт, водо 
мучко „эрэ ойгырэн, шортын шин- 
чаш огыл вэт“ манын-кутырэн-вош- 
тыдын шинчат.

Ойго-ойго, вӱр рвэзэ гын—мо
ды ктыдэ ок кэрт. Рвэзэ салтак ва
тэ-шамыч -КОК и й , кум ий пэл-му- 
жыр илатат, модаш кӧланат. Кок- 
лаштышт рвэзырак пӧрйэҥ лий- 
мэшкэ вэлэ—йарныктармэшкэ тур- 
жыт. Иылмэ нунын пэш йаклака- 
ҥын. Иатыржэ шкэштат огыт палэ, 
мо кӱлэшлан чылым дэн тамакым 
шупшыт?

—Пашэнэрыштэ вич ватат ындэ 
мэрий дэч поена азам ыштэн,—Ми- 
калын ватэ, Сапан кугузан изирак 
шэшкыжэ, ала кушэч колын—ойла.

— Тушто ыштэныт манын—млан- 
нат ышташ мо!—Ольана Микалын 
ватылан воштылэш.—Мыйланэм 
ындэ азам ужмаш ок логал. Чэмуш 
дэч вашкэ кок ий лийэш—нымо 
увэржат ок тол да, мом!

— Тыйын марийэт дэч увэржэ 
укэ гынат, ко пала—ала тэк 
ила. Тэвэ Пумарыштэ ик мари- 
йын садтакэшколымо увэржэ толын. 
Идалык гыч ватыжэ вэс марийм 
пуртэн,—Йэпиш ватэ чылымым шуп
шын нолтыкта, молышт чыланат 
пылшым шогалтэныт:—Пуртымо 
марийэтдэн илат да плат. Тошто 
марийэт ушышкат ок воч! Тэвэ 
шукэртэ огыл, э, ӱарньа годым, 
майэ шол. Тидэ, мари пуртышо 
ватэт руштын манэш, пӧрт покшэл- 
нэ мурэн шогылтэш. Пуртымо ма

рийэт ӱстэл ваштарэш шиичын-да 
йэҥым онча. Кок салтак-шамыч 
умалаш йодын пурат. Ӱстэл пок- 
шэлнэ кочкын йӱын тӧрланымэш- 
кышт опса тӱрыштӧ шинчат. Му- 
рызо ватэт салтак-шамыч ончыко 
мийа, мурэн-мурэн шогылтэш, ку- 
тыркала.

— Тулар-шамыч, кусо улыда, 
ала йоршын толыда? Мӧҥгыштыда 
пэш вучат вэт, кӧ уло вучышыда? 
—ындэ ватэт йодыштэш—манэш.
. — Ныллэ мэҥгэ утла альэ ка

йаш кӱлэш—манэш,—малаш пур- 
шэт.—Мийэн пурашат ныгэат укэ. 
Каймэм шэҥгэч колэн пытэныт, ма
нэш.—Тыйын илышэт, тэвэ сай. Ма- 
рийэтат уло—мӧҥгыштэтак аман,— 
манын йолташыжэ йэшара.

— Ой, тулар-шамыч! Йэҥ ойгым 
йэҥ ок палэ. Мыйынат,—манэш ва
тэт, ик пуршо салтакэтын ончыкы- 
жо кумык лийын,—пӧрвӧй марийэм 
тэмдан гайак салтак ыльэ. Ала тэм- 
дан дэчат шуко йӧсланэн да йэҥ 
тудым ок палэ.

— Кушто тудо марийэтшэ? ма
нэш.

— Марийэм, пӧрвӧ марийэм кут 
ий лийэш салтаклан каймыжлан. 
Шижым толшаш—ту кэҥэжьш сар 
тӱҥальэ. Идалык вара, сар тӱҥал- 
мэ гыч, колы.мо увэржэ тольо. Кы- 
зытат шоналтымэм йыда, шинча 
вӱдэм толэш. Марийэмжэ, мэрий 
ыльэ мо,—муно гайэ тичмаш, ты- 
лыээ гайэ чумыраш ыльэ. Кумыл- 
жат пэш сай ыльэ. Тугай марим 
ындэ кушто муам?—манын, шинча 
вӱдшым ӱштэш.—Ӱдрамаш вуй дэн 
илаш пэшак йӧсӧ. Шот—шотан, рат 
—ратан. Тӱнымаштэ шӱкшӧ марим 
пуртэн точышым. Пашам ыштыжэ 
айда йӧра,—тулыкэш • кодылтын 
гын! манэш, вара муралта:



„Вгкча ш энтэл олма пуэм 
Шввырэм кошташ ыш йӧрӧ.
Мдым ШЭ1ГГЭЛ ломбэрэмжэ 
Солыкэм кошташ ыш йӧрӧ.
Мыӧын нбратымз йэшэмжэ 
Ик ӱмӱрэм шукташ ыш йӧрӧл...

Кутыркалшэ сзлтакзтын кӧргыжӧ 
шолын. Чарныдэ тамакым шупшэш. 
Ондакшэ ватыжлан пэш шыдын шо- 
нэн шннчэн, вара сэмын кумылжо 
пушкыдэмын.

— Тугай шол, тулачэ!
Пуртымо марийэт ватэтдэн ту-

манлаш тӱҥалэш.
— Колыштам, колыштамат шаҥ- 

гысэк, пэш кугун кэлат! Мый йал- 
чэ улам—мо? Куллан пурэн омул. 
Тыйым кучаш, сурт вуйлан пурэ- 
нам, у-уй, койдаршэ... Ӧрдыж луэ- 
тым тодыштшашлык!.манэш.

Ватыжэ тошто марийжым шонал- 
тэн колтат и-и шыдэшка и-и ку- 
мылын нэлэмэш.

— Илымэ годым тлат оза лийаш 
вуйым ом пу!..—манэш ватэт—та- 
рэш пуршо агытан, кэчывал шуын 
огыл, ит муро!

Мари сыра. Пӧрт тич калык. 
Вожылмаш.„Ватылан вуйым пуэт 
гын, йэҥ воштылэш“—шоналтат, 
тӧрштэн кыньылэш. Чыралык ко- 
мыльам руалтэн шогалэш.

— Кӓварэн кэртдымэ ӱдрамаш! 
Пӧрйэҥ ваштарэш кузэ ойлэт, кузэ 
от лӱд? Шапэ, оршыч мо? Пуштам 
тыйым!

Ватым пэршаш вэлэ, кутыршо 
салтакэт кыньэл шогалэш. Чыра
лык комыльам марий кидэш руал
тэн куча.

— Шого, шого ит пэрэ! манэш.
Мари ырыш. Салтакланат сырыш.
— КӦ тыштэ оза? Мыйэ, альэ 

ӱдрамаш? Тэмдан йэҥ дэн паша да 
укэ. Умалаш пуртэнам гын, вочса да 
умалыэа!—.манэш салтаклан.

Салтак марийэтым оҥ гыч пӱ— 
тырэн куча, омпакэ волтэн шында..

— Иэҥ суртышто тыгэ озала- 
наш ит тошт, йэҥьш пзрашат ок 
лий! Мыйэ кӧ улам?! манын ӱштэм- 
балым мушкындэн колта. Ӱштэм- 
бал оҥа шэлын каталтын воззш.

Туна.м уло калык ӧрэш. Сур- 
тан озам, ватэтын „салтакэш кол- 
шо“ пӧрвӧ марийжым палат. Кай- 
мыжэ годым тичмаш, чэвэр, рвэзэ 
улмаш. Кызыт—салтак илыш, окоп,' 
сар илыш нултэн, луж дэнэ коваш- 
тыжэ гына кодын,чурийжылан—рок 
тӱс шинчын, йыр пондаш налын.

Ватыжэ пэш лӱдын, пэш йывыр- 
тэн кӱрылт кайэн марийж-ончы- 
лан“...Иэпиш ватэ кутыра, молышт 
шулэн колыштыт. Йатыр мартэн ти
дэ ватэ дэн мари нэргэн мутланат, 
ӱчашат. Вара Йэкыш кува нунын 
мутыштым кӱрлын йодо:

— Шэшкэ-шач! Онтон Васли то- 
лын маныт, ужын улыда.

Сапан кугызан кугурак шэшкы- 
жэ пэлэштыш:

— Мыйэ ужынам. Шаҥгэ лӱмы- 
нак мийшым.

— Вара, мом кутыра?
— „Ой-й, манэшСапан Пэтыр ва

тэ.—Онтон Васли манынат от шо- 
но. Шола кидшэ пулш гычак укэ. 
Пурла йолжо пулвуй кӱшычырак 
пӱчмӧ. Пу йол дэн толаша-а! Он- 
чашат шучката вэлэ. „Васли шольо, 
кузэ тӱсэнат, кушан чонэт кодын?“ 
манын йодымда, пэлэштэнат шыш 
кэрт, шинчажэ „чыл-чыл“ койо.

— Ӧрат вэт! Могай чулым патыр 
марий ыльэ... локтылалтэ!

— Сар чарнышаш укэ, манэш. 
Лучко ийаш гыч кутло ийаш мар- 
тэ пытымэшкэ огыт чарнэ, зрэ крэ- 
дылаш тӱҥалыт, манэш.



Вагэ-шамыч ӧрыч, уш кайшэ га- 
йэ окыланэн шинчылтыт.

Онса—„рыҥ“ лийэ. Пӧртыш Пэл 
Тропин пурэн шогальэ. Нэгэ йод- 
шат шыш лий, ышкэжак пэлэштыш:

— Корныш мийшэ-шамыч то- 
льыч-вэт!

— Вара сайынак коштыныт?— 
еягз-шамыч йодыт.

— Ышкэшт сайынак кошты- 
ныг-да, туштыжо сайак огыл—ма
нэш,

— Кӧ манэш?
— Ачамыт кутырат. Ильна*шты- 

жз чыла салтак-шамыч урэмыш 
лэктыныт манэш. Уло робочо ка
дык пудранэн манэш. Урэмыштэ 
йошкар тистэ дэн муро дэн, манэш 
коштыт. „Сар ок кӱл, мирым ыш- 
таш!“ манын кычкырлат, манэш.

Ватэ-шамыч чыланат вийнэн шин- 
чыч. „Ой-й, чарыштак ыльэ!“ ма- 
ныт,

— Олаштэ киндэ вуйгак укэ, 
шужэн шинчат—манэш. Тудланак 
тарванымышт лийын майэ.

— То то,—Пэтыр ватэ шуылал- 
тыш,—Онтон Васлиат кутырыш 
„кугурак олаштэ ала могай паша 
йэҥ-шамыч пэш пудранылыт, сал
так-шамыч сарыш каймым чарны- 
нэшт“ майэ. Ала, сарат, пытак ала?

Изиш лий—Пэтрич кува толын 
пурыш. Ой - шӱла-с, толаша с! Ватэ- 
шамычым чылт ӧрыктарыш.

— Мом толашэт, кувай, мо то- 
маша?

— Илыш пытыш ындэ, ватылак, 
ой, йумо сэрлагэ! манэш.

— Мо ’Гугай, мо тугай, чыланат 
йолӱмбак шогалын туе гыч возыч.

... Мо лийэш ындэ?.. Кутыжам 
луктын кудалтэныт, манэш!

— Албаста кува!—маньэ Ольана, 
—кунар лудыктыш. Мый; „мо 
мландэ сӱмырлаш тӱҥальэ мо?“ шо- 
нышым... Йыбыртыктышаш годым 
—лӱдыктыл коштэш.

— Лӱдтэ?.. Кугыжамак луктыт 
да, кунам от лӱд!

— Шонымашлан пурэт шол. Мӱк- 
шат ава дэч поена ок илэ, пӱты- 
ньэк пыта. Кугыжа дэч поена илаш 
кунам лийэш!

— Э-э, кугыжада,—манэш Ольа
на,—илаш-да пэ-эшак полшыш? Ма- 
рийнам сарыш наҥгайэн-наҥгайэн 
пытарыш!

— Вара кугыжа ыантайэн мо, 
ойлэт-дыр? Пэтрйч кува тӱкзн пэ
лэштыш,—закон нантайа!

— Закон гын—кугыжан закон- 
жак!

Йужыжо кугыжам лукмылан лӱ- 
дын, ӧрын. Йужыжо—„йора вэлэ“ 
манын шона. Йатыр мартэн „ӱдра- 
маш вуйыштдэн* ӱчашэн ойлэн 
шинчат. Пӧрвӧ гана агытанат му- 
рыш.

(Умбакыжэ лийэш.).



И. Тишлш.

Литэйный цэх.
(,,Красный Путиловэц "  очэрк гыч.)

Ш отлбн лыт^рдымэ тӱньыкла гыч 
т е м  шикш лэктэш, кадыргыл, ка- 
дыргыя кавашкэ кӱза. Путилов за- 
водын паша куатшым, у  сӓҥымаш- 
кэ ошкылмыжым, садэ лэкшэ шик- 
шэт мӱыдӱркӧ шижтара.

Йошкар Путилов завод эн пэнты- 
дэ шочшыжым рэвольутсэш куш- 
тэн. Тулэш йӱлыдымӧ, вӱдэш нӧр- 
дымӧ, нигӧ дэч лӱтдыы(Гшкэнжын 
гэройлажым рэвольутсылан пуэн. 
Тэвэ апшат кудышто кызытат ик 
шоҥто пашачэ ышта. Ожно, тидэ 
пашачэ В. И. Лэнин дэн ик вэрэш 
потпольышто большэвик пашам 
ттэн . Тыштэ тыгай кугыза гайы- 
жэ шӱдӧ дэнэ шотлалтэш. Рэво- 
льутсо дэч ончыч Путилов заводсо 
пашачэ-влак эн рэвольутсионный 
улыт улмаш. Кӧ тӱжэм индэш шӱ- 
дӧ вич ийыштэ пашачэ-влакым чу- 
мырэн кугыжан дэкэ „зимний дво- 
рэтсышкэ“ мийэн? — Путилов па
шачэ-влак. Кӧм пӧрвой рэвольут- 
оышто кугыжа эн ондак лӱйкалэн? 
Путиловысо пашачэ-влакым.—Пу
тилов пашачэ - влак рэвольутео 
иоторийыштэ эрэ ончыл радамыштэ 
шогэныт.

Кӧ Октабр рэвольутсын тулжым 
пӧрвой илыштэн, пашачэ дэнэ 
шэмэр крэсаньыкым пызырэн илы- 
шэ ваштарэш тарванэн, рэвольут- 
сым уло Россий мучко шарэн? 
Партий вуйлатымэ почэш Путилов 
пашачэ-влак. /

Путилов завод ик куго ола нарэ 
лийэш Заводышто ныллэ тӱжэм: 
нарэ пашачэ шотлалтэш. Кугурак 
цэхлажым вэлэ шотыш налына гы
нат, витлэ угла цэх уло. Кажный 
цэхшэ* шкэжэ ик поена куго завод 
лийэш.

Каланчаш кӱзэн ончалат гын, за- 
водын уло капшэ ала могай куго 
ола гай койэш.

Йошкар Путиловыш толцю крэ- 
ейанык-влак пашачэ коклаш вар- 
налтын рэзойьутсо, энтузиазмым 
налын вэеэмыт.

Йошкар Путилов Балтии тэшыз 
сэр воктэн шинча. Лэвэдыш вуй 
гыч умбакырак юнчалат гын, пы- 
тыдэмэ, мучаштымэ лэвэдыш-влак, 
тӱньык - влак, канавэ-влак, урэм- 
влак койыт. Пурла вэлыш шинча- 
тым йымалтэнрак ончал: „Эллинг* 
краным ужат. Садэ „Эллинг“ кран 
шкэнжын куго патыр кормыжшо 
дэнэ карап-влакым кормыштэн куш 
нӧлта, куш кӱлэш тушко намийэн 
шында.

Эша умбалнырак вэрфь. Вэрфь- 
ыштэ тэшызлаштэ ,кошташ совэт 
тэплоходым ыштат. Йужышто кльо- 
пальный дэн пнэвматичэский чӧ- 
гыт лочкымо шокта.

— Изыш шола вэлнырак мачтэ- 
влак койыт. Тидэ Лэнинградын 
Балтик тэҥыз воктэнсэ куго про- 
мышлэнные портшо. Тышкэ вэс 
кугыжан гыч Совэт элышкэ толшо 
карап - влак машиным, станоклам 
кондат. Ну но машин олмэш мэмнан 
дэчын, кожым, нулгым, тӱрлӧ-тӱр- 
лӧ пушэҥгым наҥтайат.

Шып шинчышэ залив, матрос- 
влакын мурыш гым лӱҥгыкта, шӧл- 
дыра оман (толыкан) сэрыш намий
эн вӱд ӱмбалан шалата.

Иктэ почэш вэсэ, кутко сэмын, 
караплагыч товарым йастарат, тс- 
варым опгат. Умбакырак ончалат 
гын, вӱд ӱмбалнэ шинчышыла 
Кронштад ола койэш. Эй, Крон-
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штад! кӧ тыйым, ок палэ? Кӧ тый
ым ок шинчэ?

У ЛИТ8ЙНЫЙЫШ пурэт, ЧЫЛТ В8- 
сым ужат. Пурэт, викок шинчатлан 
волгыдо парна. Окна-влак куго, 
волгыдо улыт, цэх кӧргыштыжӧ 
куго шльӧм-влакым ужат. Вэлымэ 
вэр тыштэ вэс сэмын ышталтын. 
Вэлымэ коҥга-влак кӱртньым элэк- 
тричэс вий дэнэ вэлат.

Потолокышто элэктричэс кран- 
влак.Пашачэ-влакынпашаштетрэл- 
кэ виктармаштэ вэлэ, корка - влак 
лӱмын ыштымэ кольаска дэнэ шкак 
коҥга лышкэ мийат. Стрэлкым 
шуишулат, конга гычын коркашкэ 
вэлымэ шокшо чойын шкакнугыдо 
шӱрӧ гай йога.

Тушток коита ончычын кужо 
лэнта сэмын конвэйэр шуйна. 
Стрэлкым вэлэ тарватэ — корка 
шкак формышко чӧйыным йоктара: 
формо-влакшэ почэ-почэ конвэйэр^ 
ышкэ шындылмэ. Ик формо тэмал- 
тэш, конвэйэр дэнй вэс формо ТО
ЛЫН шуэш. Сада конвэйэрак чӧйын 
дэнэ тэмалтшэ формым, йӱкшэм- 
дымэ вэрышкэ наҥгайа. Тушто вэ
лымэ шокшо чойын вашкэ гына 
кылмэн шинчэш.

Вэс пӧлэмыштэ сада вэлымэ уз- 
гӓр-влакым лӱмын ыштымэ бараба- 
нышкэ оптат. Тушто, вэлалтмэ ӱз- 
гарын козыражым, шӱкшым, бара- 
банэш пӧртыктэн эрыктат. Вара 
барабан гыч лукмо ӱзгарым ошма 
насос ошмам шыжыктэн эрыкта.

Вэлымэ ужаш-влакын йӧршашы- 
жым, йӧрдымыжым лӱмын ыштымэ 
прибор тэрга. Йӧрдымыжьш мэха- 
ничэскэ обработкыш огыт колто. 
Тудым вэлымаш вэрышкэ угыч 
колтат.

Чойын вэлымэ у мастэрскойым 
пэш куго сложный машина манаш 
лийэш. Ты машинам внктарэн мош- 
тэт гын, пашам ыштэн кэртат, от 
мошто гын—от кэрт. Чыла тидэ

большэвик партий вуйлктымыж 
почэш пашачэ-клас тыршымыж 
дэнэ шталтын.

У дэн пырльа тоштымат шин- 
чаш кӱлэщ. Тоштым палыдэ у  
стройкын тӱсыжым, у етройкын 
кугылыкшым йужгынам палаш ок 
лий, тоштым сайын шинчэт гын, 
уым шташ, уым умлашат асат.

Ожно вэлымэ цэх тыгай ыльэ: 
мастэрскоиыш пурмо вэр пичкэ- 
мыш, шыгыр, мурна гыч лэкшэ 
шикш уло цэхым тӱтыра.

Пашачэ-влак лавыраҥ нытэныт, 
санташт гыч пӱж вудышт йога. 
Кузэ ок його койэш. Нуно уло 
вийыштым пыштэн кылмэн щич- 
шэ вэлымэ ЧӦЙЫНЫМ опок гычын 
коптарат.

Чытэн кэртыдымэ шокшо. Вэ
лымэ корка влакым кит дэнак иа- 
мийэн коҥга лышкэ шындат. Вэ
лымэ шокшо чойын, ншндымэ 
коркашкэ йога. Кокырэт дгччыг 
шӱлэштын, лоркэшлаш тӱкнэ; 11- 
тын, пашачэ-влак тӱрлӧ вэрэ 1па 
ла кийшэ формолашкэ, корка дз- 
нэ, шокшо чӧйыным намийэв оптат.

Цэх кӧргыштӧ пурак, шикш, 
шокшо. Винтильатсэ укэ. Волгы- 
дылык шотыштат тугак. Чывы 
шынча гай окна-влак монарак вол- 
гыдым пуэн кэртыт? Формовшнк- 
влакын пашаштым ончадат гын, 
ёрат: нимогай тэхннкэ, мэханизат- 
сэ манмэт ок кой“.

Тэвэ йолташ-влак тошто литэй- 
ныйыштэ кузэ ыштэныт. Тэвэ йол
таш-влак, эн пийалан улмынажэ 
кушэчын лэктэш. Тошто годсо ор- 
лык паша куштылго пашаш еавыр- 
на. Тошто сэмын нойэн ыштымаш 
пыта. Тудын олмэш пашаштэ ка- 
нымаш, пийал лийэш. Пашаштэ 
айдэмын чэсыжэ, куатшэ,^ушыжо, 
вийжэ кугэмаш тӱҥалэш. Паша— 
чэсыш, дӓныш, моктымашкэ са~ 
вырна.



Мичурин Азмэкэй.

Чодра йӱклана.
(О Ч Э Р К).

Нал покшэлныеэ калай дэн лэ- 
вэдмэ куд угылан пӧрт-гычын ча
ра урэмыш рашкэмдыш большэвик 

‘ мут, ту л иып гай йога.
НГукэртэ огыл тидэ пӧртыштӧ, 

кугу  ӱстэл коклаштэ Йамбэрдэ, пар- 
ньа кокла-гыч сӧсна койам йокта- 
рэн, тагына мӱшкыржӧ дэн пэшыж 
пганчылднн. Шуко йорло пара мэ- 
шак дэн, Иамбэрдын омса лодэмжым 
тошкэн эртэн.

Кызыт тидэ порт вэс тӱрлӧ тӱ- 
сан лийын. Кок окна коклаштэ, шэм 
калайэш ош буква дэн „Коранас 
йал-совэт“ манын возалтын. Кӧргӧ 
пырдыжыштэ тӱрлӧ лозунг, пла- 
кат-влак, „Ударник41 лӱман пырдыж 
газэт кэчат. Газэтыштэ тӱрлӧ сӱ- 
рэтым ужат.

У сола йал дэн „Элнэт“ колхоз 
ракым кушкыж шинчыныт, „Пэз- 
Мучаш“ дэн „Пэз-умбал“ колхоз мо- 
дыш дэн модыт, Полат-эшэр йал, 
„Шэм йэр-4-колхоз каза тага ӱмбал- 
нэ шинча, Н ур-мучаш  йал дэн 
„Пибньэр44 колхоз, автомобил дэн 
кайа. „Корай44 колхозым, „поктэн 
шуам44 маншыла, имньэ дэнэ пэш 
кудалэш.

Чодра паша 1-й квартыл планым, 
ко кузэ тэма, чылаштымат, тӱрльӧ 
сӱрэт дэн ончыктымо. Эн томам мыс- 
кылдышэш У Сола-йал дэн „Элнэт“ 
колхоз шинчыныт. Чыланат газэ
тыштэ улшо сӱрэтым ончэн вош- 
тылыт. У сола-йал совэт члэн Ата- 
бай Вайсукдэн. колхоз вуйлатышэ 
Николайэв Йыван гына уждымо гай, 
ӧрдыштӧ шинчат. Шкэ коклаш- 
тышт гына пэл йӱк дэнэ кутырат: 
Ак-кэрэ-мэт... Мо,мэмнан йалжэ йалт 
тупуй кайас. Кийамат... Кузэ ут- 
лаш?...

Могырыштлаи шокшын-йӱкштын 
чучэш, тӱсышт койын чэвэрга. Мо- 
лыжо ок ситэ. Морко кантон гыч 
толшо Шикарэв йолташ сӱрэтым 
ончыктыл-ончыктыл лочка. Чыла
нат, кажнэ шомакшым нэлшаш 
гай койын шинчат.

Тэвэ тидэ еӱрэтыштэ раш палэ 
Чодра пашаштэ „чэрэпакэ44 ош* 
кыл дэн кайэда. Эн куго намысы- 
жэ У Сола-йал совэт члэн дзнэ„ Эл~ 
нэт44 колхоз вуйлатышэлан. Тэвэ 
тидэ вэрыш шинчашлан большэ- 
впкла крэдалман,—манын йэроплан 
сӱрэтым ончыктэн, Морко гыч тол
шо йэш мутшым кошартыш.
„ Атабай Ваису к дэи Николайэв 
Йыван имэ ӱмбалнэ шинчымэ гай 
чучьтт. „Корай44 колхозым вудла- 
тышыжэ Йантэмиров шогалын-мый 
ончылно шогышо планым утыждэн 
тэмаш мутым пуэм. „Пнонэр44 кол 
хозым соцсорэвнованьыш ӱжам,-ма- 
пын ̂ кичкыральэ.

—Йантэмнрын ӱжмыж дэн кэл- 
шэм; У Сола—„Элнэг4 колхозым 
ӱжам,—„Йионэр44 колхозын вуйла- 
тышыжэ Микубайэв пэҥгыдэмтыш. 
Титакдымэ пӧрт йэҥ йӱк дэнэ озыр- 
кан")—мардэж гай лӱшка.

К
Эр вэлым кэрдэ тур гай вичкыж 

мардэж пуалын,нэр ӱмбачын шин
ча вӱдым ташлыкта. Чодра тӱр гыч 
эр кэчэ вийжым ончыктэн, кавам 
чийалдэн лэктэш. Нур-мучаш йал 
гыч тӱшка калык, Чодыра-йалыш- 
кыла лэктыт. Ончыл гочак, имньэ 
пӱгысӧ „тарай44 шинчалан пэрна. 
Койышан кармонь почэш, тӱмыр 
„буш-буш, буш-буш44 шоктэн чоным

*) Озыркан— ТОЛКЫ11 (буря)
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тарата. Кармонь почэш, ӱдыр-шамы- 
чын чарга йӱкышт, курык почэш, 
мунчалтэн волымо гай шокта.

Тошто илышым
Мом моктэт,
Тошто илышым
Мом моктэт-эт?

Мо сайыжэ,
Мо можо-о,

Ик орлыкшо вэлэ...
Эй-йа—йай-йа
Эй-йа—йа........
Чодыра йалыы окна йэда оӱапым 

ончат. Тидэ ыогай сӱан? Укэ, ти
дэ сӱан огыл... Ужат... тэр йьгда 
пила—товар койэш. Нинэударник- 
влак чодраш кайаш жапым шиш- 
тарат.

— Анук, куги тыгэ кайэда?...
— Красно - Горкыш. Тэ огыда 

мий мо, Лчнй?
— Вашкэ волэна. Вучэда дыр?...
— Йал вуйэш шогалына....

Тыгэ ӱдыр-шамыч налымышт 
дэнэ кутырэн эртат.

Вич "ыииут жапыштэ, куд й ал  
ГЫЧ 92 ИМНЬЭ, 245 йолэшкэ л эк ты н  
шогальыч. Чодра вэлыш пульа гай 
шпкшалтыч. Ош лум гына пургы- 
жын тупыштым йомдарыш.

— Чодыра, чодыра,
Манмэт дэнэ,
Пӱнчэрэтлан мо шуэш,

Илыш, ИЛЫ1П,
Манмэт дэнэ 
У илышыш мо шуэш.

Чодыра вишкыдэмаш тӱньальэ, 
Баракыеэ кӱртньӧ комака тӱньык 
гыч шэм шикш, пылышкэ кэрыл- 
дэш. Барак ончылео йэҥ тӱшкалан, 
ончыл имньэ вуй ӱмбалсэ койыш- 
ланышэ йошкар тарай, ончыл го- 
чак койо:

Йамдылалтса... Раз, два, три!... 
Изи-кугу оҥан, кадыр-мугыр пуч 
влак, ший гай чолгыжын, тӱрлӧ 
мурым тодыштыт.

Вара ик-кок йэҥ, вашлиймэ му- 
тым каласышт. Ваштарэш—„Удар
лын пижына“—манмэ йӱк чодыра
мучко шэргылтэ.*

&  -К-

Ожчо пирэ урмыжмаштэ, кызыт 
паша калык йӱклана. Вийакш пӱн- 
чӧ иктэ-вэсышт ӱмбак йбрлэдат.

— Мнкалэ, он чо, ӱмбакэт йӧрлэ-эш 
Кужу п ӱ т ӧ  „Гож-ж ж ж, рӱп!“ 

шоктэн кэлгэ лумыш пурэн возэш.
Пӱсб пила «кыж-кож, кыж-кож» 

вэлэ шокта.
Кылмэ пӱнчӧ укшэш, вурс товар 

апшатысэ сава таптымэ гай „чыҥ- 
чоҥ, чы1г-чо1Г“ шокта. Паша шолэш,
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паша ушна, чодыра йӱклана. Тэвэ 
тыштэ „Корай“ колхозын ударник- 
шэ Осипов бригадым вуйлата. Чод
ра ӱмбалан—чодырам лупша.

Ӱмбалнырак бурлак муро шэр- 
тылтзш:—Эй, удар-нэ мы возьмем 
да, эх-ой давай эшо-о....

Тыштэ Микубайэв шкэ „Пионьэр“ 
колхоз впйжэ дэнэ, шолым грузит- 
л а .

—Ну,тамака-дам шупшса, каныза.
— Ай-йай шаҥгэт сай кэлшыш, 

оркэстр шокталтымэт. Кумылэмат
НӦЛТЫЛТӦ.

Кандаш ни утла ындэ чодыра 
лашам ыштзм, тыгэ ик канат куа- 
нэн омыл ильэ.

Чылаштынат шинчашт чолгы- 
жэш. Могырыштланат нойымо ны- 
мат огэш шнштарэ. Уло чодыра 
.йӱклана. Паша ыштымашын лэк- 
тышыжэ утыр шукэмэш.

Кэчэ кава *помыш пурэн ка
мыш. Ударник-шамыч йолысо лу- 
мыштым шыр-шыр рӱзалтэн, шок- 
шо баракыш пураш тыршат.

— Эй, Йыван изай! Мэ вэтйалкор- 
.лан возалтна. „Ударник“ газэт рэ- 
дактырэт Йатманов А.С. матэриа- 
лым пуаш шӱдыш. Тачэ возэн кол- 
таш кӱлэш.

—Чэчас возэн колтена. Могай бри
гад, могай колхоз, шукырак пашам- 
шптэн?

—  А мэмнан бригадыштэ кандаш 
ЙЭҤ, йэҥлан 9  кубомэтыр дэн гру- 
зитлэн улына,--„Пионьэр“ колхозын 
ударнпкшэ кутыра.

Мэмнан бригадыштэ 10 йэҥ куд 
кубомэтр гыч руэн улына,—„Ко- 
рай“ колхозын ударникшэ Осипов 
йэшарыш.

— Тэвыс„Элнэт“ колхоз кум кубо
мэтр гыч вэлэ ыштэн, адакат шэн- 
гэлан кодын кайат,—пӱ вошт шыр- 
гыжалын лопка марий пэлэштыш.

Барак омсаштэ кӱртньӧ торэш 
тойаштэ кок мужур шӱкшӱ йон- 
дал кэча. Ош оҥаш шэм шӱч дэ
нэ возымо: „Злнэт колхозлан йол- 
кыланэн ыштымыштлан—прэмий“.

Чыланат утэн кайэн воштылыт.
Омсаштак шола могырышто йош- 

кар оҥаш тыгай йэҥ-влаклан прэ- 
мий пумо возалтын:

1. Корай колхоз чтэн Онисалан, 
Лчийлан—ик шовыч гыч.

2. Осып Йыван дэн Пэчук Эчэй- 
лан—кок мэтырат пэлэ гыч ситсэ.

3. „Пионьэр“ колхоз члэн Качы- 
рий дэн Оксийлан -к о к  мэтыр гыч 
ситсэ.

4 Фӧдыр дэн Порпилан—ик брьу- 
ко гыч.

Чодра паша вуйлатышэ: (С о п р о- 
но в ).

Дэсьатник: ( П о п о в ) .



Потыр Пойдут:

„УШЭМНУР" комун.
(О ч э р к)

Уржэ коклаштэ, вэрын-вэрын, порсын ӱштӧ йолвала койын, пэш 
тамлэ ӱпшан, кандалгэ тӱсан корак шинча пэлэдэш. Уржа пырчэ кӧ- 
кӧмаш тӱҥалын. Уржа—чаплэ, кужу, шолдыра вуйан. Чаплэ киндэ  ̂
шочышым ужын, шӱмэт куанэ:— ..тэнийат киндэ сай шочэш. Совэг 
элна киндан лийэш!*— шоналтэт. Чынак огыл мо? Киндэ вэрч кучэ- 
далмэ,—сотсиализм вэрч кучэдалмэ лийэш-с.

— Дндри, тидэ могай урльж уржа, шинчэт?
— „Вьаткэ“ урлык.
— Тидэ колхозын дыр?
— Колхозын.
Уржам ончэн, путырак чот куанышым. Чытэн ыжым кэрт, тыгэ- 

рак пэлэштышым:
„Эк, уржажат - шурныжат,
Ужат, койын тӱзлана!
Уржам ончэн шэмэржат 
Уло шӱм дэн куана1“

Тыгэрак мутланэн. Чӱк-солаш шунна.
Иал кугу. Урэм кок могырышто, кум важык коклан, йая 

мучко рат дэнэ лаштра, вӱд уа-влак шолгат. Укшышт ваш-ваш 
ӧндал шогалмыла вэлэ койыт. Лышташышт кэчэ дэнэ шӧртиьыла 
йылгыжыт. Пушэҥгэ йӱмалнэ, ӱМЬ1ЛЬ1ШТ(5 шорык-влак, сӧсна-влак, 
кийылтыт. Мэат пушэҥгэ йӱмач ошкылына. Чодраштэ каймылана 
вэлэ чучэш.

— Тыгэ, пушэҥгэ шындылмэ—пэш сай. Пожар годым арала, 
адак йал тӱсымат пурта.

— Уна, йал ужар потам ӱшталшыла вэлэ койэш,—пэлэштышым.
Рушарньалан кӧра рвззэ, ӱдыр-влак савар воктэн, олымбалнэ?

пушэҥгэ ӱмылыштӧ шинчылтыт. Коклаштэ шоҥгыракшат улыт.
— Кушко тыгэ кайэда?—ӧрынрак йодыч.
Мэат изишлан шогальна.
— „Ушэм - нурыш“ консэрт шындаш.
— Тэ Йошкар-Ола гыч толшо артист улыда аман?
— Э-э. Ончаш мийза.
— Торарак—ныл мэнтат пэлэ лийэш. Шӱкшанэш огыда шындэ мо?
— Огына, тыгай йал маршрутыштына укэ—Элэксэй Иваныч 

пэлэштыш.



— Кузэ огына?... Шындэнас!...—Йорги Пушкин манэш.
— Кушто шындэна?... Маршрутыштынат тыгай йал лӱмжӧ укэс...
— Шӱкшанжэ могай йал, палэт?
— Ом палэ.
— Шӱкшан—У-Торйал лийэш. У-Торйалым марлажэ „Шӱкшан“ 

маныт, вот,—Пушкин ыҥылтара, ышкэжэ кок шинчагэ „путь“ ку
ма лтэн колта.

Ч ӱк-солаш тэ. Артист-влак кармоньым гаоктат.

— Д-а... Но тугэжэ Шӱкшанэш эрла шындэна,—Эл. Ив. маньэ. 
Калык гыч йужыжо „ха*ха-ха“ воштылальыч.
— Шӱкшанышкыжэ мийэна,—шоктыш.
— Тыштэ колхоз уло мо?—йодым.
— Уло. Мэат колхозник улына.
—' Шудым ыштэн пытарэн улыда ужат?
— Пытарэн улына,—маньыч.
Мэат: „чэвэрын кодса!“—манын, кайаш тарванышна.
Йалым лэктын, кок мэҥгэ нарэ ошкыльна. Корно воктэнрак 

ала могай колхоз шудым ышта. Кайык комбыла, ошын койын, рат 
дэнэ, брнгадын-бригадын шолгат. Йужышт пэш удырат, пуласым 
нумалыт, йужышт каваным оптат. Йужо бригадыжэ альэ солат. 
„Кыжиҥ-кожиҥ"—сава шумымо йӱк шэргылтэш. Савашт шийла чол- 
гыжал, шинчам йымыктара. Вара:— „йожи - ик, йожи-ик“—солымо 
йӱкышт шокта. Чашкэрла вэс могырышто машина йӱк „та-та-та-та- 
та*'—шокта.

— „Но—о!.. Яйда—а!... О—ӧть!“...—ала кӧ имньым покта. 
Элэксэй Йываныч кармоньым шэргылтарэн колтыш. Колхозник-

злак пзша лугыч копаштым санташкышт кучэн, ик жапым ончат,
шара адак шкэ пашаштлан п-ижыт.



— Кӧ улыт? Могай калык?
— Ала... Пазар гыч кайшэ улыт дыр К-
— Мо... Пэш тӱшкан улыт - с.,.—олыкышто мутланымышт пы- 

лышланна солныш.
Йатыр ошкылмэк „Ушэм-нур“ комунын мландышкыжэ шунна- 

Комун шӱльӧ вуйым луктын. Мэмнан толмылан куанэн, парчажым: 
„лы ж -лы ж -ж “ тарватэн, мланна вуйым сава. Шӱльӧ^сай, нугыдо, 
лӧзаҥын кушкэш.

Тэвэ силослан ӱдымӧ кэчшудо* пэл мэтыр кутыш лийын, йомбо* 
шулдыр сэмын лоптыра лышташыштым „лы бэ-лобо“ тарваталэш.

Тайылым кӱзышнат, раш койо: „Ушэм -нур“ путырак оҥай> сылнэ* 
вэрыштэ шинча.

Комунын ик могырыштыжо, шийла йылгыжал, лыкын - лукык> 
кагыргыл, Лэмдэ эҥэр йога. Лэмдэ воктэн кок могыргэ тыгыдэ чаш- 
кэрла кушкэш. Тушто йошкар шоптыржо, шэм шоптыржо, эҥэжшэ. 
чыла шочэш.

Комуныш мийэн шунна.
Комунын 6 кугу порт уло. Йужо пӧртыштӧ 3—4 пачэр, йужышто

Покш элны сэ пӧртын тэмбал уж аш ы жэ „Уш эм-нур“ комун кансэльар.

5 пачэр. Илымэ пӧрт-влак ваштарэш „Дом култьуры"—пэш кугу, у порт 
шинча. Тидэ пӧртым Тошто Торйалысэ чэркэ дэнэ ыштэныт. Тыштэ 
кум тӱрлӧ учрэждэньэ: клуб, кочмо вэр, йоча сад лийэш. Клуб пэш 
чаплэ, калык шуку пура; сцэнэ сай, куго. Альэ чыла ыштэн пытармэ* 
огыл: окна шындышаш, конга оптышаш уло.

Мый Соколов Мэтрийым—комунарым ваш лийым. Комун кансэ- 
льарыш пурышнат, увэртымашым возэн, лишыл йаллаш колтылна^ 
Клуб ончылан иктым сакышна.

Комунар-влак шудо ыштыма гыч альэ толын огыт ул. Марий* 
артист-влак комунар-влак пачэрыш пурэн каналташ возыч. V 

— Мэтри, тыйжэ шудо ыштымаш от кай мо?—йодым.
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— Чӧчас кайэм, сомыл дэнэ толынам,—Мэтри маньэ.
— Мыйат пэлэнэт мийэм.
— Яйда.
Мэтри дэнэ шудо ыштымашкэ кайышна.

** *

Чашкэрласэ чара покшэлнэ, Лэмдэ эҥэр воктэн, ужар постола 
койшо, салма гай тӧр, солэн пыштымэ лопка олык.

Комунар-влак ош комбыла койын, мӱкшла ызгэн, чэвэр-кукшо 
шудым удырат. Бригад дэнэ бригадэ, йыҥ дэн йыҥ ӱчашэн, сдзльши- 
ным илышыш пуртэн, сотстаҥасымаш дзнэ ударнэ пашам ыштат. 
Шорвондо вурдышт кидыштышт: „выр-вур, выр-вур"—модэш.

Тамлэ ӱпшан кукшо шудо: „кыж-гож, кыж-гож“—шоктэн, ваш 
чумырга. Шэҥгэчын ӱдрамаш-влак пуласлэн толыт. Нумалшыжэ ну- 
малыт. Пӧрйэҥ-влак каваным оптат. Паша шолэш!..

— Эчан, нумалаш тол. Удырашыжэ Вачилан пу,—ик ош ӱпан 
ӱдыр, шэм ӱпан рвэзэ комунарлан кычкыральэ. Шкэ пулас йӱмак 
носилка варам кэрэ.

— Йӧра!—Эчан пэлэштышат, шорвондыжым Вачилан пуэн, тӧр- 
шталтэн, пулас нумалаш куржын мийыш.

— Ай-ай-ай-й!.. Ну, Матра-ан... Мыйым ок кычкырэ вэт!..—Вачи 
ӧпкӧлымла пэлэштыш.

— Тыйын Тайрукэт улыс... кычкыржэ!..—Матрана маньэ. Копӓш- 
кыжэ „чув“ шӱвальат, копажым ваш „йыж - йыж - йыж“ йыгалтэн 
носилка вара мучашым руалтыш.

— Андри, пулас пундашым валза, удырашыжэ ындэ кугун огыл.



— Иӧра. Айда, Ольук, тыйаг!
Лучко ийаш Андри дэнэ Ольук пулас пундаш налаш куржыч. 

Мыйат ыжьш чытэ:
— „Шорвондым пуза!”—пэлэштышым.
— Уто шорвондына укэс.
•— „Кӧ тидыжэ?... Ала мо палымыла койэш да!:‘...—илалшэ ко- 

мунаркэ маньэ.
— Артист,—К  ПӦтыр,—иктэ каласыш.
— А*а... Тый, шольым, ожнат мэмнаныш—Тошто-Торйалыш то- 

лынат зэт?
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Н эм дэ-эҥэр ш уды м ыш тат.

— Тотынам. Кызыт нылымшэ наналан тышкэ толын улна—  
маньым.

— Ик мужыр носилка вара йара кийа, иктажэ нумалза,— шоктыш. 
Мэ Мэтри дэнэ коктын пулас нумалаш тӱҥальна.
— Айда, ударник-влак, чот тыршыза! Вашкэ удырэн пытарэна. 
—• Тыршэна!
Каван почэш каван-влак кушкыт.
— Кунар копнан каваным оптэда?—йодым.
— Коло копнаным.
— Тугэжэ лӱ каваныштэ кок шӱдӧ копна улат-с.
— Уло шол.
Пуласлан кайышна.
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Удрамаш-влак пэш ныжылгын мутланат ыльэ, кэнэта шолдыра 
шомак шокташ тӱҥальэ.

— А-а, тыйын марийэт сайэ!.. ,,Кэрдам!“ маншыла толаша!..
— Толаша гын, паша ушна. Тыйын марийэт аракам лэка гын, 

гчолан йӧра? Комун лӱмым вэлэ амырта!...
— Кай, тор! Лучо ит урло!
— Шкэ тор улат!
— Эй, льузык сӧсна!
— Кӧ альэ льувыкшо!
Ик комунар урлымыштым колыштал шогышат, кычкыральэ:
— Эй, ӱдрамаш-влак! коклашкыда пӧртшӧ мардэж пурэн кайыш 

140?.. Молан урлэда? Урлаш ок кэлшэ! Чарныза!
Урлышо-злак умша кӧргыштышт ала мом пэлэштыштат, шып-

ланышт.
Шудым кукшым, чэвэрым ыштымыштлан комунар-влак куанэныт 

Ӱдыр-влак ыжыч чытэ,—муралтэн колтышт:
Олык покшэл кукшо шудэт 

Пэшак тамлын ӱпшалтэш.
Комун калык—патыр дэнэт 
Шудо чэвэр погалтэш.“

Ныжылгэ мур олык мучко шарлыш, чашкэрлаштэ шэргалтэ.
- Тыгэж^ йӧра!—шоҥгырак комунар йывыртэн пэлэштыш.— 

Чын! Патырлыкна дэнэ гына шудым жапыштэ чэвэрым, кукшым- 
сайым ыштэна!

* *4
Щым шагат нас. Комунар-влак пашагыч толыт. Кажнэ комуна, 

рын кидыштышт паша ӱзгар: йужыжын шорвондо, йужыжын шаньык 
йужыжьш носилка вара.

Мэ нуным кармонь йӱк дэнэ ваш лийна. Комунар-влак „чы-ыл“ 
воштьзлал толыт.

— Ну, мэ тэндан дэкэ концэрт шындаш тольна вэт,—Эл. Иван- 
ныч маньэ.

— Пэш йӧра, пэш йӧра! Шукэрсэк вучышна!
Йужо комунаржэ клуб омсаш сакымэ увэртымашым лудыт.
— Чотырак лудса, чылалан шоктыжо! Мом нэр йӱмалныда

дудьща?
Эчан чотак, рашкэмшын лудаш тӱҥальэ: .,Тачэ, ийульын 17-жэ, 

1932 ийьш, рушарньан, марий артист-влак вий дэнэ „УЩЭМ-НУР" 
комунысо клубэш кугу консэрт шындалтэш. Тӱрльӧ муро, музык, 
куштымаш, мыскара, почэла мут лийэш. Комун дэнэ колхоз чльэн 
влаклан бильэт ак—20 ырший, йэдиноличник-влаклан—40 ырший 
Концзрт 9 шагатат пэлылан кас дэнэ тӱҥалэш. Чыланат ончаш толза!“

— Вот молойэс, сайын лудын пуыш.
— Ой, тачэ толына! Тайра, толат?

 ................................................................................  ■ -  41



Комунар-влак ш уды м ыштэп ю л ы т. Элэксэ Иваныч кармоньым ш>ок

— Толам.
— Мыйат толам. Кок игэмым кондэм. Изи йочаланат бильзт кӱ- 

лэш мо?—илалшэ комунаркэ йодо.
— Ок кӱл. Тугак пуртэна,—Э. И. макэш.
— Вӧдыр, мэат толына?
— Толына!
Садыгэ комунар-влак мутланэн, консэртыш толаш сӧрэн, пачэ- 

рышкышт шаланышт,
Мэмнан вуйлатышына, Эл. Иваныч, комун вуйлатышэ—Романов 

Тмапи дэкэ кутыраш кэйыш.
Изиш лиймэк комунын кӱтыжӧ толаш тӱҥальэ. Ушкал-влак; 

чӧйын кӧршок ора гай водарыштым нумалын, вара шорык-влак пу- 
ракым тӱргыктэн толыт. Почэш сӧсна-влак чымат. Игышт авашт 
почэш „ньырик-ньорикм ньурыклэн кудалыт. Кӱтызӧ-влак 5—6 мэ- 
тыр кутышан солашт дэнэ „шорло-о-оп да шорло-о-огГ мурыктыл 
толыт.

ЛӱштышӦ-влак ушкалым лӱшташ тӱҥальыч.
Кудывэчэ покшэлнэ, лӱмын ыштымэ лэваш уло. Садэ лэваш 

йӱмалнэ пожар машина шинча. Кашташтэ пэш куго чаҥ кэча. Ик 
комунар садэ чаҥ дэкэ мийыш.

—  Комуныштыда пожар дружинат уло мо?—йодым.
— Уло—маньэ.
— Тидэ чаҥжэ пожар годым кырашлан сакымэ мо?
— Пожар годымат кырэна. Адак пашаш лэкташлан, погынымаш 

ӱжашлан, вольыкым кӱтыш колташлан, вӱташ пэтырашлан пэрэна.— 
умбакыжэ йэшарыш, вара чаҥым „бО'Оҥ-ҥ1“—ик кана пэрыш. Туна- 
мак вольыкым вӱташ пэтыркалаш тӱҥальыч.
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Кок комунаркэ ош, йандар тувырым чийзн, йошкар шовычьш 

пидын, кок кугу вӧдыра гыч шӧрым нумалын толыт. Когыньыштынат 
пурла вачыулышт ош, йандар солык кэча. Шӧр ӱмбалнышт ош ма - 
мык кӱпчыкла койын, шоҥ чыжла.

— Ушкалда кэчэш кунар ли- 
тыр шӧрым пуа?

— Тӧр огыт пуо. Йужо уш- 
кал— 18—20 литырьш, йужо— 15—
16 литырым, йужыжо— 12— 13 ли- 
тырым л у а.

— Пэш сай. Кунар ушкалда
уло?

— Лӱштымыжӧ... 29 ушкал 
уло, туна коло кандашэ.

— Тугэжэ, кыдал шот дэнэ 
шотлымаштэ 29 ушкалда кэчыштэ 
46,4 литыр шӧрым пуа, йа 29 пу- 
дым. Тидэ шӧрым кушко наҥгайэда?

— Кунар кочкаш кӱлэшым 
висэн налытат, утыжым сэпараты- 
рыш опталын ӱйым луктына.

Комунаркэ-влак нӧрӧп Дэкэ ошкыльыч.
Мыйат комун вуйлатышэ—Романов Тмапий дэкэ пачэрышкыжэ 

пурышым.
Пӧрт кӧргӧ ару, волгыдо. Пырдыж воктэн: Лзнинын, Калини

ным, Сталинын сӱрэтышт кэчат. Пӧлӧм оҥа воктэн шӱргӧ ӱштыш пэш 
ошо кэча. Тыжэчын комунын культурлыкшо, тазан, арун илымыжз 
раш палэ.

Романов ӱстэл воктэн ала мом возгалэн шинча. Лум гай ош ту
вырым чийэн. Тудо альэ шоҥо огыл, 30 ийаш гайэ вэлэ. Гэройлӹкшо, 
комун пашам виктарэн кэртшашлыкшэ шинча ончалтыш гычшак, 
чурий-вылыш гычшак койэш. Саҥга покшэлныжэ, нэр тураштэ 
шӱльо пырчэ олмо гайэ лодо уло. Шинча пунжо чак кийат. Тидз— 
айдэмын пэнтыдэ, писэ ушанлыкшым, кӧргӧ вийжым ончыкта.

Возакыштэ „лор-лор-лор“ шоктэн, шӱр шолэш. Романовын ва- 
тыжэ под воктэн шӱраҥыштзш. Кок йочажэ олымбак сукэн, кыньэр 
вуйышт дэнэ ӱстэл ӱмбак эҥэртэн, оҥылашыштым копашкышт ^пыш- 
тэнытат, ачашт возгалымым ончэн кийат. Коктынат ситсэ тувырым 
чийэныт.

— Сай илымаш * кутырымашда?—пэлэштышым.
— Пэш кутырэна. Тол, тэмбзк шич!—Романов маньэ.
— Шудо ыштымыдам ужаш мыйат мийшым вэт.
— Но-о?... Пэш йӧра. Вара кузэ? Паша кэлша0
— Ой, пэш кэлша! Пырльа, ушнэн ыштымэ паша—кугу, патыр вий!
— Тугэ шол.

Кок комунаржв кок к угу  вздра гыч 
шӧрым нумалыт.



— Шудыдам тачэ пытарышда аман?
— Пытарышна. Чыла удырышна. Клэвыр гына 19 гэктар удыры- 

шаш уло. План почэш шудым, клэвыр дэч поена, 8 кэчыштэ ыштэн 
пытарышаш ыльэ, мэ 6 кэчыштэ ыштышна,—Романов пэлэштыш. Ош 
пор гай пӱйжӧ ,,шыр“ койыч, умша кок могыр лукэшыжэ кок кагыр 
подо линэ.

— Кунар гэктарым удырышда вара?
— 42 гэктарым.
— Кунар паша йыҥда уло?
— 47 паша йыҥна уло: 19 пӧрйыҥ, 28 ӱдрамаш.
— Чылажэ кунар комунарда уло?
— 179 комунарна уло. Молышт шоҥго дэнэ йоча-влак улыт. 

Адак 45 комунар ӧрдыштӧ улыт: кугу кыдал школлаштэ тунэмыт, слу
жат.

— Чыла пашаш ударничэствым, соцтаҥасымашым, едэльшиным- 
пуртэда дыр?

— Пуртэна. Чылан ударник улына- Пашам ӱчашэн, ныл бригад 
цэнэ, едэльшиным илышыш пуртэн ыштэна,—маньэ Романов.

Кнагажым оҥамбак пыштышат, тамакам путырэн, пижыктыш.
— Шупшат?—йодо.
— Шупшам,—маньымат, мыйат сигаркым пӱтырышым.
— Тидэ комун кунам лийын?—адак йодым. Романоват окнам, 

,йолтак“ почат, пӱй кокла гыч ,.чышт“ шоктыктэн, тӱгӧ шӱвальэ. 
Кидшэ дэнэ умшажым ӱштыльӧ:

— 1928 ийыштэ, Тошто-Торйалэш шым озанлык дэнэ йал-озан- 
лык арчэл почылто. 1930 ийыштэ, апрэль тылчыштэ „Ушэм-нур“ ко- 
муныш савырныш, уставым пэҥгыдэмдышт. Тудо ийыштак тышкэ 
куснышнат, комуннам вийаҥдаш, пэҥгыдэмдаш пижна. Вольыкым, йал 
озанлык машинам погыстараш тӱҥальна. Оралдым ышташ пижна. 
Кызыт машина-влакна тыгай улыт: „полусложный манмэ, приводан

• шиймэ машина— 1; турэдмэ машина—2; шудо солымо— 1; ӱдымӧ ма
шина—3; пуалтымэ— 1; „трьох-звэнко" манмэ, (кум тырман) зигзаг тыр- 
ма — 2; плуь — 17. Куд пӧртыщтӧ илашлан 19 пачэр уло, 21 
йэш илат.

— Вара илаш пачэр сита?
— Укэ, ок ситэ, шыгыр. Иужо комунаржэ альэ йалыштак

-плат.
Тзнийлан ӱдымӦ вэрда могайрак?
— Уржа—63 га, тэнийлан тӱрэдшаш. Икийаш чумыржо—873/4 га 

ӱдалтын. Шӱльӧ—67 га, силос—7 га, йытын—7 га, пурса— 1,5 га, 
пырчэ ыштышаш викэ—5 га, кыньз— V* га- Тылэч поена альэ парэҥгэ, 
йырзҥ саска ӱдалтын.

Тӱрэдаш лэкташлан чыла йамдэ мо?
— Чыла йамдэ. Бригадэ шэлэдымэ. Машина чыла йамдэ. Иужо 

ЗИН7Э монь пудыргэн гын, апшат тӧрлылэш. Имньэ йамдэ.



— Тэний уржам кунар ӱдэда? Ӱдаш кузэрак йамдылалт шогэда?
— Тэний 108 гэктар уржам ӱдэна. Тэвэ йӱр лийзш гын, тырма- 

лаш нӱлэш, у киндэ шумэк урлыкым ышташ 'Тӱҥалына. Мо гынат, 
ӱ д а ш а т  йам ды лалт шогаш тӱҥалына.'

' — Тӱрлӧ политик кампаньым жапыштэ эртарэда?
— Жапыштэ.
— „4-шэ шуктымо ий“ лӱман зайомым калын улыда мо?
— Налын улына. План почэш мэмнан комунышто 550 тэҥтэаш 

зайомым шарышаш ыльэ. Мэ 620 тэҥгэашым налын улына,—1 1 3 4 .
Тидэ жапыштэ ватыжэ шӱрым оптэн кондыш. 1

— Лвий, мланна изи тэркэс поена пыстэ...—кок йочашт эҥыра- 
лынрак пэлзштышт.

— Иӧра, поена пыштэм.
Романов кочкаш шинчэ.
— Тол, кочкаш шич,—мыйым кычкырат.
—- Кочмэм ок шу, айда кочеа.
•— Тол, тол, кузэ тугэ!.. Шич!
— Шинчаш укэ гын...
Кочмаштат комун паша уш гычэм ок лэк.
— Пырльа огыда коч мо?
— Кзчывал кочкышым пырльа. обший котьолышто шьш шу~- 

рым кочкына. Эр дэнэ да кас дэнэ кажнэ йэш поена кочкына, — Ро
манов каласкала.

— Комуныштыда партий йачэйкэ уло?
— Укэ. Кок партийэс вэлэ улына.
— Тый партийэс улат мо?
— Партийэтс.
— Пэш йӧра. Комсомол ушэм уло?
— 5 комсомольэтс уло. Комсомол погынымашым партийэтс дэнэ 

пырльа ыштэна. Кэч могай политик кампаний эртармаштэ, пашаштэ 
комсомол-влак пашам талын ыштат.

— Комунар-влак коклаштэ культур паша кузэрак кайӓ?
— Культур пашат сай кайа. Комунар-влак коклаштэ у койыш. 

у йӱла нэргэн, йӱмашын эҥгэкшэ нэргэн монь ыҥылтаралтэш. Тыл- 
чэш кок кана комун погынымаш лийэш. Комсомол-влак тылчэш ик 
кана пырдыж газэтым луктыт. Тэвэ „Дом культуры" шуэш гын, куль
тур паша адак вийаҥэш.

— Комунар влак йумылан ӱшанат?
— Кува-кугыза ӱшанат, рвэзыракышт укэ.
— Коклан йужыжо кочыжымат подылыт дыр?
— Йужыжо колтат. Только тугайым мэ чот эскэрэна, йӱмашым 

пытарэна.
— Тунэмдымым пытарымэ паша кузэрак кайа?
— Тидэ пашам тэльш комсомол-влак эртарэныт. Тунэмдымэ кугу 

йыҥ—комунар-влакым, ингот гыч лэкдымым туныктэныт. Кызыт лу



протсэнт — шоҥго-влак гына кнагалан моштыдымо кодыныт. Йоча- 
вяак чыланат Тошто-Торйал тӱҥалтыш школышто тунэмыт, Кому- 
ныштына эша шым йыҥ кугу школ тунэм пытарышэ улыт.

Кочкын тэмна. Тамакам пижыктышна.
— Тугэжэ пзшада сай кайа. Пашаштэ шкэт озаг!лык дэч вараш 

огыда код?
— Нуно дэч ончыч пытарэна,—шоктыш.
— Комун гыч лэкшэ укэ?
— Укэ. Угыч пураш шонышо уло.
— Иалысэ кулак-влак комун пашам пужаш тӧчат чай?
— Тӧчат, пэш тӧчат. Тӱрлӧ шойам комун ӱмбакэ шарат. Тугэ- 

гынат, мэ нунылан пэҥгыдэ чаракым шындэна. Нымомат ыштэногыт 
кэрт.

— Стройко шотышто ончыко мом ышташ шонэда?
— 9 пачэрзн илымэ пӧртым, мончам, вӱтам.
— Сай, сай.
Тидэ жапыштэ Романовым ала могай паша дэнэ кансэльарыш 

ӱжын наҥгайышт. Мыйат тӱгӧ лэктым. Кэчэ кава тур дэкэ лишэмын, 
йошкар-нарынчэ тӱсан лийн Кэчэ йолжо йарымын-йарымын, чашкэр- 
ла вуйым, комун оралдым тошкэн эрта.

Кок илалшэ комунаркэ у вэньыкым пидэдэн, вэньык вургыжым 
тур ӱмбалан пыштэн „чоклок-чоклок“руат.

Лишкышт мийшым. Ик комунаркыжэ шымакшдымэ, вэсыжэ шы- 
макшан. Вэньык воштырын тӧрсыр мучашышт товар йӱмач пуль- 
мот гыч пульа шыжымыла йыр ваш шыжат. Вэньык пушыжо пэш 
гамлын ӱпшалтэш.

— Тэлылан йамдылэда ужат?
— Тэлылан... Мончалан кӱлэш вэт,—шымакшдымыжэ каласыш.
— Тачэ тодыш I ын улыда мо?
— Тачэ, шудо пытармэкэ.
— Тэ коктын ик йэш улыда аман?
— Ик йэш.
— Мончашыжэ чэрэт дэнэ пурэда мо?
— Чэрэт дэнэ. Тэвэ шыжым у мончам чонгат,—шымакшанЖэ пэ- 

щэштышат, пурла кидысэ ныл парньаж дэнэ шымакш йӱмалнэ пкы- 
дыр-кыдыр“ удыральэ.

— Иыҥгай, тый молан шымакшэтым от кудалтэ? Шинчатлан, 
ӱпэтлан, ик манаш, тазалыкэтлан эҥгэкым вэлэ конда вэт?

— Тунэмалтынат, кудалтымэ ок шу.
—- Уна вэсэт кудалтэн-с...—шымакшдымэ ватым ончыктышым.
— Тудо самырыкрак вэт.
— Нымат огыл, шоҥгыланат кудалташ кӱлэш.

- — Изишак нумал ончэм. Тэлылан кудалтэм дыр... Чынак, вуйым 
аэш кылмыкта,

— Кудалтэ, кудалтэ,—маньг мат, Лэмдэ дэкэ ошкыльым. Чаш-



кэряа яоҥга гыч кышкыла кагыргыл, йол корно Лэмдэ эҥэрыш кайа. 
Чашкэрлаштэ вэрын-вэрын шэм шоптырым, йошкар шоптырым, эҥэ- 
жым„ адак музо мӧрым муамат „йус-йус“ пурлын колтэм. Тымык чаш- 
кэрлам шэргылтарэн, Лэмдэ тӱр гыч тувыр вальаклымэ „парльоп- 
парльоп - парльоп" - шокта.

Лэмдыш шуым.
Ик комунаркэ вӱд воктэн пасма ӱмбалан шогалынат, тувырым 

муШКЭ1И.
— Шэмым ошэмдынэт ужат?
— Ошэмдаш кӱлэш.—Самырык ӱдыр пэлэштыш. Лэмдэ эҥэр 

вокгзнак олык дэнэ пэш йандар, кугу капан, йылгыжшэ пунан ‘имньэ 
влак тӱрвышт дэнэ увалтэн, солымэ шудо отылым кӱрын толыт. Ик 
ракш имньын шӱйштыжӧ,,—кылдыр-колдыр, кылдыриҥ-колдыриҥ®— 
шӱй оҥгыр мура.

— Нинэ имньышт комунын улыт МО?
— Комунын улыт.

Ӱдыр-шамыч тувырым мушкыт.

— Шӱжарэм, эрэ тыгэ, шкэт-шкэт мушкын толашымэмкэ, ко- 
муы пэлэн „прачэчныйым" ышташ гын, путырак кэлша вэт, а? Кузэ 
шонэт?

— Ыштэт гын, кунам ок кэлшэ?—комунаркэ пэлэштыш.
— Тэ, ӱдыр-влак, ватэ-влак дэнэ каҥашыза, вара комун погы- 

наташтэ кутырыза.
— Тӧчэн ончэна!—комунаркэ ӱшандарэн пэлэштышат, кайаш 

тарваныш.
Мый шкэт кодымат, Лэмдэ воктэн ошкыльым. Пэш йандар вӱд. 

Коклан, тымык вӱдым тарвалтэн: .. пул- т-пульг-пальт“ вӱд ӱмбач,



шийла йылгыжал, мульо кол тӧрштылэш. Коклан кугураишат „ш о- 
бырт!"—шоктэн, чумал колтат.

Ик рвэзэ вӱд уа воктэнэ колым эҥэрэн шинча. Лишкыжэ мийшы- 
мат, пэлэнжэ шинчым. Пӱнчӧ шӱм дэнэ ыштымэ, кошар чичкажэ*} 
япыльт-лыльт-пылы-пылы“— лийэ. Вара кэнэта унчыльо вуй болэн 
кайыш. Рвэзэмат шупшыльат, 200 грамм нэлычан олаҥгым лукто- 
Куршышкыжо пыштымыж годым ончальымат, иктажэ коло олаҥгэ 
кийак шудо лоҥгаштэ, куршышто почаҥ кийат.

— Тачэ ик шӱрым кочкат?
— Кочкам,—куанэн пэлэштыш.
— Шантак толынат?
— Шудо удырэн толмэҥгэ гына.
— Тыштэ могай-могай кол вэрэштыт?
— Олаҥгэ, шэрэҥтэ, турышко, пардаш, нуж.
Сэдыгэ кутырэн шинчымэ жапыштак рвэзэм хум олантым шуп- 

шынат лукто. Изиш умбалнырак ош мамык пунан комбо-влак ийын 
коштыт. Два пун налшэ игышт почэшышт „тьувык тьувык“ ышта- 
лал, ийын кайат.

Комуныш пӧртыльым. Ваштарэшэм палымэ комунар—Прозоров 
Вӧдыр толэш. Иолым пидын. Тувыр мэлжэ виш. Оҥжо кок парньа 
кумдык кӱйын волэн. Вӧдыр—йорло гыч. Комунышто—ударник. Ком- 
сомольэтс.

— О-о-о!.. Пэтыр!.. Тыйат тольыч ужат?!—куанэн пэлэштыш.—
— Кутырмашэт вара могайрак?!
Пэш йӧра! Кутырэм!—Кидым кучышна. Кӱртньӧ гай кидшэ дэнэ- 

мыйын кидэм пэш чот кормыштал шындыш.
— Вӧдыр, мый вольык вӱтам ужнэм... ончыкто...
— Дида, ончыктылам!—Вӧдыр кэлшыш.
Ик оралдэ вуй гыч кандэ шикш лэктэш.
Лишкыжэ шунат, кӧргыштыжӧ „лор-лор-лор“ под шолмо йӱк 

шокта. >
— Тидэ мэмнан кочкаш шолдымо кудына. Кызыт кас кочкышым 

шолдат,—Вӧдыр каласыш.—Тудыжо апшат кудо...
— Тэндан апшатдат уло?
— Машина, йа вэс ӱзгар пудырга гын, апшат тунамак олмыкта...
— Пэш сайыс!
— Тӧвӧ уна киндэ клат шинча. Адак тудо вуйышто вэс клат

уло,—вэс могырыш ончыктыш.
Тыгэрак мутланэн, сӧсна вигаш шуна. Ырэсла чоҥымо, пэш

кугу вӱта. Кутышыжо—50 важык, торэшыжэ—30 важык. СӦсна он- 
чышо дэч йодын, вӱта кӧргыш пурышна. Кӱвар шарымэ, покшэлнэ 
коридор гайэ, кок могырышто кыдэжла-влак. Кыдэжла йэда окна уло,
вол кийа. Кажнэ кыдэжыштэ кок-кум сӧсна уло. Иужышто шкэтыҥ

У )  чичка— поплавок.



игышт дэнэ шогат. Пэш йандар, ош шуан, кугу капан сӧсна улыт. 
Вӱта ару, тэрыс укэ, олым шарымэ. Кыдэж-влак шӱдӧ утла уло.

— Мо сӧснада пэш ару, йандар улыт?
— Чыла соснам кажнэ кэчын лэвэ вӱд дэнэ мушкыт. Вӱтасэ тэ- 

рысым кэчэ йэда луктын кышкат. #  ^
— Кунар сӧсна уло?

— Кугу урлык улыт мо?
— Иӧрэ-варэ, мэтис улыт.
— Совэтланат иктаж соснам пуэн улыда мо?
—  Тидэ ийштэ договор почэш совэтлан 48 соснам пуэн улына. 
Сосна вита гыч лэкна.
Ордыштырак, тӧр вэрыштэ комунар-влак, мэрий артист-влак 

футбол дэнэ модыт. „Бу-уҥ!“ - шоктэн чумал колтатат, кугу мэчэт 
порт вуй дэч 3 4 пачаш кӱшкӧ кӱза.

— Анцри, чот чумал!.. Ит пурто!..
— Дайо-ош очко-о!..
— Трусков, Искаков!.. Авырыза, авырыза!..—Эл. Иваныч йӱк 

шэргылтэ.
— Сэмон, Эчан! Чот шогыза, ида пурто! 
т— Ях-ха-ха-а!.. „Буҥ!“—-шоктыш.
— „Бу-у-у-ҥ-ҥ!...“
— А-а, йэсть!—шоктыш.—Мэмнан кумыт, тэмдан иктат укэ!—ик 

тӱшка вэс тӱшкам сэҥэн. Модмо йӱкышт- кас йужэдым пэш мӱндырк 
шумэш шэргылтара.

— Ну, ындэ ушкал вӱташ кайэна,—пэлэштышым.
— Айда, тушкат нанггайэм.
Шола могырышто изирак пӧрт шинча.

Тидэ могай порт?—йодым.
— Тидэ ӱй ыштымэ пӧрт. Ончынэт гын, пурэна,
— Кызыт ӱйым ыштат. й



Пурышна. Чынак сэпаратырым пӱтырат, ӱйым возат. Сэпараты- 
рын кок рож гыч кугу, калай атыш вишкыдэ шӧр эркын йога. ӰйжӦ 
кӧргӧш лийэш.

— Кэчэ йэда тыгэ йоктарэда?
— Кэчэ йэда.
— Уйжӧ кунар кило лэктэш?
— Кунам 8 кило, кунам 5-6 кило.
Ош, йандар тэркыштэ, йӱштӧ вӱдыштӧ шыштыла койшоӱймок- 

лака-влак кийат.
Порт гыч лэктын, ушкал вӱта вэлыш ошкылна.
Вӱта ончычын Лэмдэ эҥэрыш шумэш кум канавэ кӱнчымӧ.
— ТГидэ канавжэ молан кӱнчымӧ?—йодым. „
— Шошым, йа йӱран ийгэчэ годым вӱд имньэ вӱташ пура ыльэ. 

Ындэ канавэ дэнэ Лэмдыш йогэн кайа.
Ушкан вӱташ пурышна. Кугу вӱташтэ ушкал-влак посна-посна 

тӱкӧ гыч кашташ йа мэҥгыш кэрэм дэнэ йолыштылмо улыт. Кочмо 
шудыштым пагар гычышт „колдырдик" мӧҥгӧш луктытат, йоҥыжыт.

— Ушкалда пэш йандар улыт.

— Сайын пукшэна, адак урлыкшат сай,—Вӧдыр каласыш.
—■ Шӧрым кушкэвэк пуат?
— Йужыжо рошто йоктэ, йужыжо ӱйарньа мартэ—ваш шумэш 

лӱштыктат.
Пура вӱта-влакыштэ тӱшкан-тӱшкан шорык-влак пэтырымэ. Ик 

пура вӱташтэ 25-30 шорык улыт. Йужыжо шолгат, йужыжо кийат. 
Чыланат кочышыштым йоҥыжат. Мэмнан пурымым ужычат, чыланат 
*пурт“ лийын шогальыч... йоҥыжымыштымат чарнышт. Шинчампаш- 
картэн мэмнам ончат. Йужо шорыкшо: „ида пуро!“—маншыла кс

„Бу-у-ҥ-вг!"
„А-а... йэсть!“ -ш окты ш .



51
йын, ончыл пурла йолышт дэнэ „топ1“ тошкал шындат. Пачаштат 
авашт воктэн чак шогалынытат, шинчам „пич“ ышталдэ ончат. Кок
лан „ммма-а-а“ пача йӱк шокта. Ваштарэшышт „м-м-м-м" авашт рӧк- 
малтат.

— Кунар шорыкда уло?
— Кугу шорык—136, пачажэ—123, чылажэ пачагэ—259 шорык.
Шорык вӱта гыч лэкна. Тидэ вӱта пырдыж воктэн поена лэваш,

сарай сэмын ыштымэ. Тидэ лэваш кыдэжлымэ. Мардэж, йӱр пурымо 
дэч виш могырышкыжо оҥам шогалтылмэ. Нинэ кыдэжлашгэ имньэ- 
влак посна-посна шолгат. Кажнэ имньылан ик вол. „Шӧдырт-шӧ- 
дырт“—шоктэн, йорымым (варымым) кочкыт.

— Кунар имньэ уло?
— Кугу имньэ—20, талгудо—3.
— Моло вӱтада сай улыт, имньэ вӱтада гына пэш йӧнлак огыл.
— Тидэ жаплан гына вэт,— Вӧдыр манэш. Пурла могырышто 

пэ-эш кужу, 9 пура дэнэ иктыш чоҥымо вӱта шинча. Лэвашыжэ гы
на альэ укэ. Тидэ— имньэ-влаклан лӱмын чоҥымо вӱта.

— Шыжым имньэ-влакым тидэ вӱташ шогалтэна. Паша пытымэк 
лэвэдына,—маньэ.

Оҥа дэнэ лэвэдмэ лэваш йӱмалнэ тӱрлӧ машина-влак йӱр дэч, 
лум дэч аралалтын шогат: шиймэ машинат, пуалтымэт, тӱрэдмэт, 
шудо солымэт, ӱдымэт, тырмат, зигзагэт, плугэт, т. м.

** *

Кас. Рӱмбалгаш тӱҥалын. Пэш тымык.
Вӧдыр пачэрыш кайыш, мый клубыш. Клубыш ошкылшэмла 

сэмынэм комун дэнэ шкэт озанлык илышым таҥастарэн, шонэн кайэм:
— Комун, колхоз илыш дэнэ шкэт озанлык илыш коклаштэ 

ойыртэмжэ чыла шотыштат пэш куго. Комунышто йа колхозышто 
кэч могай пашамат тӱшка, пырльа вий дэнэ, ударнэ, машина дэнэ 
ыштатат, эрэ жап дэч ончыч пытарат. Адак киндэ лэктышат, шудо, 
т. м. лэктышат шкэт озанлыкын дэч кок-кум пачаш уто, шуко лэк- 
тэш. Комунар-влак шкэт озанлык крэсаньык дэч арун, культурым 
илышыш пуртэн илат. Кочкышыштат сай. Вольыкыштат чаплэ. Ку- 
гыжанышланат кугу пайдам пуат. Комун, йа колхоз илыш, сотсиализм 
илышын тӱсшым раш ончыктат. Садэ гычак комуныш, йа колхозыш 
пураш чон шупшэш. Шукэш огыл, шэмэр крэсаньык озанлык-влак 
мучко колэктивлалтыт, йорло, марда крэсаньык-влак чыланат колхо
зышто, йа комунышто лийыт!

Комун илыш—пырльа илыш!
Пырльа илыш—ик ойан.
Комун гоч мэ сотсиализмыш —
Ошкылына пэш вийан!



Ӥулмар Каври.

КРЫМЫШТЭ.
(Очэрк.)

Крымым кӧ ок палэ?
Крымым изижат, кугужат, марийжат, рушыжат,— чыланат, палат. 

Чылажак ужын огыл гынат, колдзжэ кодын огыл.
Крым—Совэтэлын эн нуго, зн сайэмлым вэрлан шотлалтэш. Тыштэ 

шӱдӧ дэнэ санаторий, .канымэ пӧрт-влак улыт. Тидэ санаторийлаштэ 
канымэ пӧртлаштэ кажнэ ийын милион дэнэ, куго стройно гыч толшо 
пашазэ дэн шэмэр калык эмлалтын, каналтэн мӧҥгышкыщт таза лий
ын кайат.

Вара ышкэ пашашкышт. у вий дэнэ пижыт. Санаторий дэн ка- 
налтымэ пӧрт-влак крымын курыкан вэрлаштыжэ, шэм тэҥызын сэр 
воктэнэ, моткоч сылнэ вэрыштэ, улэдат. Эр могыр гыч йырым-ваш 
курыкла, йӱд йӱмал гыч мучашдымэ шэм тэҥыз шарлалт возын. Тэ- 
ҥызын иксэржэ—Совэт элыштэ, Крымыштэ, вэс сэржэ^-Турсийыштэ.

Ик сэрыштыжэ пашазэ дэн шэмэр калык канымэ вэр гын, вэс 
сэрыштыжэ пойан-влак мундырланат. Шукэш огыл, шэм тэҥызын вэс 
сэрыштыжат пашазэ дэн шэмэр калык каналташ тӱҥалыт. Совэт элын 
угыч ушнышо кажнэ винтикшэ пойан-влаклан чнӱгарым кӱнча.

Пабрикла гыч, заводла гыч, тэхникаҥшэ нур пасу гыч толшо 
.ударник влакын тазальжыштым, с о е э т  элын эмлым вэржэ—Крым п э ҥ -  

кыдэмдэн колта.
Луатвич ий шэнтакыла эртэн кодшо илышнам ончалаш гын, тидэ 

сэрыштат шэмэр калыкым кэчывалым тул дэн кычалат гынат, муаш 
ок лий ыльэ. Тыштэ,—пойан калык гына ийаланэн кийэн улыт. Тэвэ 
шэм тэҥыз воктэн, моткоч сылнэ вэрыштэ Миклай кугыжа ышка- 
ланжэ мундырланэн илашыжэ „Л'ивадийский дворэтсым" ыштыктэн. 
Тыштэ тудо йзшыж дэн, кажнэ кэҥэжым илэн.

Кизыт ындэ, Микылай кугыжан илымэ вэрыштэ,—Ливадийштэ, 
кизытэ колхозник-влакын Сталин лӱман санаторийшт улэш.

Тышкэ совэт элын колхоз нур гыч, тӱрлӧ могырла гыч, пашам 
л ыштэн нойышо, тазалыкыштым пэҥкыдэмдаш кажнэ*тылзын тӱжэм 

дэнэ у гыч толын шогат. Ий йэда шотлэн пытарыдымэ тидэ санато- 
рийэш эмлалтын кайат.

Мыйымат „Волгынчо“ колхозышто ударнэ пеша ыштымэмлан 
Марий кундэмысэ тазалык ончышо пӧлка, колхоз сойуз йодмо почэш, 
Ливадийшкэ эмлалташ колтыш. Тушто ик тылызэ эмлалтым. Тидэ ик 
тылызэ жапыштэ тазалыкэм сайынак тӧрланыш. Капэмлан куштыл- 
гын, вуйэмлан йоҥгыдын чучэш. Ышкэжэ нэгр гай шэмэмым.



Каналтымэм годым, шуко у йэҥ-влак дэн йолташ лийым. Чы- 
лашт дэнат сай илышым. Нуно мылам ышкэ колхозын илышышт 
нэргэн ойлышт, мыйат нунылан ышкэнан илыш нэргэн каласкалшым. 
Жап шиждэ эртыш. У йолташ-влак кокла гыч, ик йэврэй, мыйын эн 
лишыл йолташэм лийэ. Иолташэмын лӱмжӧ Самуил...

Тудо мыйын сэмын мӱндӱр вэр гыч толын 'огыл, тудым Крым 
рэспубликын вӱддымӧ кумда стэпь Джанкой район гычын ик йал озан
лык комун тышкэ эмлалташ колтэн.

Эмлалтмэ жапна тачэ пытыш. Садлан мӧҥган—мӧҥгышкышт шу- 
кышт кайэнат пытышт. Мыйат Самуил дэн коктын шэм тэҥызым, Ли- 
вадийым пытартыш кана ончальнат, автобус дэн Симфэропольыш ку- 
дальна. Кайшэш корнына когыльнанат Симфэрополь гоч кайа. Иол
ташэмын илымэ вэржэ Симфэрополь дэч мӱндӱрат ргыл. Кӱртньӧ корно 
дэн Моско корно-валнэ 150 мэнтэ тораштэ Джанкой район шарлалт 
кийа. Самуил йолташын комунжо тидэ районышто. Мыйат мӧҥгышкӧ 
каймэм годым, тудын пэлэн комунын илышыжым ончаш пурышым..

Комунышто.

Стэпь. Джанкой... Йэврэй колоний... „Октьабр" комунышто мый 
уна улам. Пагалымэ Самуил йолташ дэн кум кэчэ почэла комунын илы
шыжым ончэм коштна. Тугэ гынат, чылажымак ончэн ыжна пытарэ. 
Тыгай пэҥкыдэ комуным илышыштэм шагал ужынам.

Комунын мландыжэ—3500 гэктар уло. Тидэ мландэ Октьабр рэ- 
вольутсий йоктэ, йӧршӧш йӧрдымылан шотлалтын. Тыштэ айдэмэ 
илэн огыл. Иырым-ваш вӱддымӧ млдндэ, писан-влак, адак чытыдымэ 
шокшо кэчэ... Вольык олмэш, тӱрлӧ-тӱрлӧ кишкэ-влак.4

Кизыт ындэ илыш йӧршэш вэсэмалтын. Рэвольугсий МӦҤГӦ, ты
дэ вӱддымӧ стэпьыштат илыш илэн. Тидэ стэпьыш 1922 ийын йэв
рэй калык куснаш тӱҥалын. Йэврэй-шамыч тӱрлӧ вэрла гыч тышкэ 
погынышт*. 1922 ийыштэ „Тылхай" комун почылто. Тӱҥалтыш годым, 
нунын илышышт нимоланат ыш йӧрӧ.

„Тылхай“ комунышто комунар влакышт, пэлыжат утла, эртак ож- 
нысо торгоБОЙ-влак, пэҥкыдын илышэ, йэврэй влак погынэн улыт 
ильэ. Ныл пайыштэ ик пайжэ гына чын пашачышташ шонышо, шэ
мэр кокла гыч ильыч. Садлан кэчэ могай пашаштат кугурак тӱшкажэ 
мом шонэн, тудым ыштэн. Паша дэн илышэ йэврэйжат, нунын почэ- 
шак, нунын шӱлыш дэнак шӱлышт. Кугурак тӱшка мом шона,— 
изирак тӱшкажэ тудлан кӧна:-.. Тыгай пормул „Тылхай" ко- 
муныштат вуйланэн-сай илыш... Тунам комунышто партийнэ йачэйкэ 
огыл, комсомол йачЗйкыжат укэ ильэ.

Садлан „Тылхай,, шамыч мом шонэныт, тудым ыштэн улыт... 
Иктыжэ ик сэмын, вэсыжэ вэс сэмын—чыланат ышкэ сэмынышт 
илышт. Нунылан нйгэат вуйлатышэ ыш лий. Капиталист кугыжанысэ 
сэмынак анархий ильэ. Тыгай илыш 5 ий шогыш, 1927 ийштэ „Тыл-
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хай" комун вэсэмалтэ. Тидэ комуныш, тидэ ийын украин гыч ЦЧО 
гыч, моло вэрла гычат йэврэй шэмэр куснаш тӱҥальэ. Шэмэр калык 
толмо дэнэ комунышто партийэтсат, комсомолат кушко, Тидэ ий гыч 
комунышто партйачэйкэ, комсомол йачэйкэ иланыш. Партийнэ йачэй- 
кыштэ 15 партийэтс лийэ... Луатвич йэҥ влак,—чыланат комун кӧргы- 
сӧ илышым виктарат, партийн ойжым шукташлан кэчын крэдыл шо- 
гат. Нунылан паша ынггаш, комун кӧргысӧ комсомол йачэйкэ уло вий- 
жэ дэнэ полша. Иачэйкыштэ 35 комсомол шога. Комун кӧргысӧ паша- 
штэ комсомолэтс-влак эн ончылно шогат. Комсомол йачэйкэ ударнэ 
бригадлан шотлалтэш. Партий мут почэш комун пашам виктарэн шо- 
гымо дэнэ октьабр рэвольутсийын 10-шо идалук ийштыжэ „Тылхай" 
комунышто кугу вашталтыш лий. Эн ондак чыла йордымӧ йэҥ влакым 
комун гыч шурэн луктыч, а варажым „Тылхай" олмэш „Октьабр“ ко
мун манын лӱмдышт. „Тылхайщинам" вожшыгэ пытарышт.Тидын мӧҥгӧ, 
тидэ кэчэ гыч вэс илыш илаш тӱҥальэ. Комун чын корныш вэрэштэ.

Тидлан 5 ийат эртыш. Ындэ комунын тӱсыжӧ йӧршӧш вэсэ, пойан- 
лыкшэ чытыдымэ пэҥкыдэ.

Тэний, „Октьабр" комун 1700 гэктарым, эртак шыдаҥым ӱдэн. 
Иыраҥ саскажат погэн пытарыдымэ гай, колович гэктар кумдышньэк 
шарлалт возын. Ожно, тидэ вэрыштэ писан дэч моло нимат шочын 
огыл гын, кизыт ындэ тӱрлӧ-тӱрлӧ йыраҥ саска мучашдымэ шочэш. 
Ожнысо вӱддымӧ кумда стэпьыштэ, кизыт тэхник вий ышкэ вийжым 
ончыкта. „Октьабр" комуныштат кок куго мотор йӱдгэ, кэчыгэ мыландэ 
йӱмачын, мландэ вакэ эҥэр сэмын вӱдым луктэш. Кэржымак шонал- 
тэт гын, вэт тидэ комунын уло илышыжэ тэхник вий дэч. Тыштэ вӱд 
ок лий гын, нимогай илышат илэн огэш кэрт... Адак у гыч йӧрдымӧ 
стэпь лийэш.

** *
Социализм ыштымэ годым, тэхник вий чылажымат кэртэш. Илышды- 

мэ мландымат—илышан мландыш савура. Ожно Джанкой районышто 
илыш лийын огыл' гын, кизыт ындэ тужак тэхник вий дэн у илыш 
иланэн. Тушто ындэ колэктивлымэ озанлык тэхник вий дэнэ шӱла. 
„Октьабр" комуныштат кок куго мотор, кок куго машина йӱдгэ—кэ
чыгэ нэфть ӱйым кочкын, пашам ышта, мӱгыра... Мландэ йӱмачын 
ош вӱдым, шокшо кэчэ дэн кошкэн пытышэ мландэ вакэ пожа. Шок- 
шо дэч лывыжгышэ йыраҥ саска, мландэ йӱмачын лэкшэ йӱкштӧ 
вӱд шарлымэ сэмын у гыч илана. Адак у гыч лывыжгышэ лышташ- 
влак рвэзэштыт, койаҥыт... Илыш тэхник дэч поена илэн огэш кэрт. 
А тэхник вий тыгыдэ крэсань озанлыкыштэ нигунамат вийаҥ огэш кэрт» 
садлан вэрчын мландэ ӱмбалсэ илыш,—айдэм илышым колэктивышкэ 
ушэн, уло пашам тэхник вий дэн виктара, илыш, илыш—тэхник
вий дэн пэлэдэш... Социализмыш кэчын лийшэмэш....

*
Кэҥэж гоч „Октьабр“комун, Джанкойсо колхоз пазарыш кина* 

рым, помидорым, арбузым, ковыштам, кэшырым, баклажаным, каб^



кийым, пэрэцым, тулэч моло, шотлэн пытарыдымэ йыраҥ саскам, ала 
мыньар тӱжэмашым шупшыктыш. Комунын йыраҥжэ—комунлан мот
коч кугу парышым пуа. Комунар-влак пашажымат чот ыштат, илашы- 
жат моткоч сай илат...

Комунышто, чылажэ 450 йэҥ шотлалтэш, тидын кокла гыч шӱдӧ 
витльыжэ аза дэн йоча-влак, молыжо куго йэҥ-влак улыт. Ядак ну- 
нын кокпа гычшат витльэ йэҥжэ шоҥго, паша ыштэн кэртыдымэ влак’ 
Чын, паша ыштэн кэртшыжэ 250 йэҥ погына. Мландэ паша дэч пое
на адак комун кӧргыштӧ вольык ашнымэ пашат моткоч сай шын- 
дымэ. Комунын 166 шупшылман ушкал, 55 туна, 120 прэзэ, 400 вуй 
кугу урлыкаш шорык, 300 вуй „Инглиш“ сосна, 500 сосна игэг адак 
комбо, лудо, тылэч молат уло.

Комун кӧргысӧ пашам чыла могыр гычат тӧр виктарэн колташ- 
лан лийын, комунар-влак тӱрлӧ - тӱрлӧ бригадлан пайлалтыныт, уло 
пашаштым бригад шот дэн виктарат. Ик бригадэ вольыкым онча, вэс 
бригадэ нур пашам ышта, кумышо—йыраҥыштэ, нылымшэ—стройко 
пашаштэ, визымшэ—апшат кудышто пашалана, кудымшо—йӧча-вла- 
кым онча, шымымшэ, кандашымшэ, тулэч моло бригад-влак ышкэ 
пашаштым, чыланат ыштат.

Кизытэ—комунын эн тӱҥ пашажэ—аҥа вачын киндым погэн на- 
лын, шийын, совэт элын олалашкэ пашазэ влаклан, у киндым пуы- 
маш паша. Крымлан эн ондак пуашыжэ вэрэштэш. Ядак ситартышы- 
жым Крымын эн тӱҥ киндэ пушо районжылан, Джанкой район шот
лалтэш. Тудын озанлыкшэ 95 процэнт колэктивышкэ ушнэн. Садлан 
вэрчын, Крым рзспублик кумдышньэк Джанкой район, тидэ ийын тӱ- 
рэдмэ пашам эн ончыч пытарыш. Тидэ районышто тэний 200 трак
тор, 20 комбайн, 1500 тӱрэдмэ машина, адак 50 нарэ авто-машин-влак 
пашам ыштышт.

„Октьабр* комунат ышкэ районжо дэч шэнтэлан ыш код. Ту- 
дат тӱрэдмэ пашам жапшэ дэч ончыч пытарыш. Уло пашам у тэхник 
вий дэн большэвик тэмпыш савурэн, колэктивын вийжым шэмэр ка- 
лыклан рашак ончыктыш. Тудо, кугыжанышыжлан 14 тӱжэм пуд шы- 
даҥым пуыш. „Октьабр" комун туньамбалеэ шэмэр калык ончылно 
моткоч куго пашам ыштыш. Тыгай, куго пашам ыштышэ ударник- 
влакшэ „Октьабр" комунышто 96 йэнг уло. Нуно чыланат кажнэ пуд 
шыдаҥ вэрч, кажнэ пырчэ вэрч, уло кэртмышт дэн кучэдальыч. Кугу 
йэҥ-влак вэлэ огыл, адак комунысо йоча—влакат, ышкэныштын „йоча 
комуным" кучат. Комунышто 50 йоча шогат, тидын кокла гыч 35-шэ 
пионьэр, молыжо—альэ изи улыт. 10 гэктар мландышт уло. Тидэ млан- 
дыштэ, нунын—пасу, йыраҥ, кролик вэр...

Мландэ паша дэч поена, нуно адак кролик - влакым ашнат. Чы
лажэ 100 кролик лишкэ „вольыкышт“ уло. Иоча-влак изиньэкак пыр
льа пашам ыштэн, кӱртньӧ гань пэнтыдэ капан, пролэтар шонымашан 
у айдэмэ кушкыт. Нуным ончэн кунам от куанэ? Вэт, нуно рэво- 
льутсийын саскажэ улыт. Ожно тыгыдэ калыкын икшывышт тунэмд?
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пычкэмыштэ илэн улыт гын, ындэ кизыт изиньэкак илышлан ту- 
нэмыт.

Тачэ нылымшэ кастэнэ ,,Октьабр“ комун гыч) кужу корнышко 
Марий кундэмыш лэктым. Поэздыш шинчым. Окна гыч Самуил йол- 
ташын комунжым пы^артыш кана ончальым. Комунын ныл ош куго 
силос башньыжэ, изин-изин мыйын дэчын шэнтэлан кодо. Кидэм рӱза- 
льымат,— „Код чэвэрын „Октьабр" комун“—манын пытартыш кана 
пэлэштэн, Ъэрышкэм малаш пурэн возым. Уло ужын коштмэм чыла 
ушышко пура. Ышкэ сэмынэм чылажымат шонкалэм. Эн утларакшэ 
„Октьабр“ комунын илышыжэ ушэшэм кодо. Тушто могай сай илыш... 
Кочкаш-йӱаш ток. Иырым-ваш ару. Рвэзэ илыш пэлэдыш гайэ, пэлэ- 
далтын кушкэш. Ушышкэм ик йэврэйкэ-комсомолка пура, мэ тун дэ
нэ курымэш кэлшаш лийынна...

' ...Помжалтым—Москоштат улам. Московско - Кэдрский вокзал гыч 
лэктымат, Казанский вокзалыш трамвай дэн кудальым. Кок кэчэ гы
чын мӧҥгышкэмат мийэн шуым. Мыйэ' шочмс-кушмо мландышкэм 
мӱндӱр вэр гыч, тачэ толын шуым.^._

Мӧҥгышкӧ толмэк у вий дэнэ колхоз пашашкэ пижым. Мэмнан 
„Волгынчо“ колхоз альэ киндым нур ӱмбачын погэн пытарэн огыл, 
вашкэ пытаршаш!... Тэний киндэ сай шочын. Пашат сай ышталтын.

Колхозна рвэзэ гынат, садыгак илышиа моло дэч шэнтэлан огэш 
•код, кэчын ончык кайэна.

Тачэ „Октьабр“ комунын йоралтымэ комсомолка Польалан сэ- 
рышым колтышым.

— Мом возэнам?!.. Мо нэргэн возымэмым палынэда 
гын, тыгай адрэс дэн сэрышым возэн, йодын кэртыда:

Крым, АССР.

Джанкойский район, ст. Колай. 

с-х. Коммуна „Октьабр“, Мерецкой Поле.
Кызыт^ш чэвэрын. Йулмар Каврий.
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КОЛХОЗЛШТЭ ОЗАНЛЫК ВИЙАҤЭШ.

Сурт-найыкыи ашныза.
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О. Искандаров.

У ТАКМАК-ВЛАК.
Тошто мурым кудалталын 
У мурынам мурэна.
Тошто иасум пудырталын 
Колкоз пасум ыштэна.
Кугу курык, кужо олык 
Куку йӱкшӧ шэргылтэш.^ 
Шуко колкоз чот кушкалын 
Совэт элна вийаҥэш.
Инак вӱдшӧ кадыргалын 
Чарныдэ йогалэш.
„Интэр- трактыр тышкэ толын 
Колкоз пасум куралэш.

Кыдыр-кудыр ош куэрэт 
Порт воктэнэм огыл МО? 
Изижат, кугужат шэмэр йэшэт 
Совэт калык огыл мо?
Шэм кишкыжэ кэч кунамат 
Чӱҥгалашак вэл шона.
Совэт йырна тушман шуко 
Шылтык лукташ вэл шонат. 
Тошто пашма олмэшыжэ 
Кӱртньӧ пашмам вакгаына. 
Тошто чэркэ олмэшыжэ 
Лудмо пӧртым почына.

N

В. Рожкин.

КОЛХОЗ ПАСУШТО.
Колкоз пасум еӧрастарэн, 
Шурно шога лӱшкалтын. 
Колкозникмыт куаналын 
Пашам ыштат машин дэн. 
Олык гайэ тӧр пасушто 
Паша калык йӱклана.

Машинажын йӱкшӧ дэнэ 
Шушо шурно 'чӱчкалта. 
Чот куанэ, тый, йолташ, 
Колкоз корно почмылан: 
Ит ӱшанэ кулак мутлан- 
Тыршэ тудым шалаташ.

_  В. Рожкин.

ИНДУСТРИНА.
Фабзаводшо олаштына Элэктыр тул дэн шыргыжэнг,
Урыс йӱк дэн кушкалэш; Эрык элым волгалтара,
йндустрижэ элыштына Машинанам мӱгырыкта.



В. Харитонов.

кызыт мыйэ—ТРАКТОРИСТ.
Кужу пасуш пурымӧнтӧ 
Трактыр руль эм виктарэн, 
Трактырэмын мур лэкмӧҥгӧ 
Кодшо нлышэм шарналтэм. 
Рвэзэ илыш—пэлэдыш жап 
Тӱрлӧ орлык дэн эртэн: 
Изиньэкак индыралт 
Орланышым нужна дэн. 
Киндэ укэдэн шужэн илэн 
Кӱтӱ кӱташ пурышым: 
Солам кучэн, чара йол дэн, 
Вольык почэш курштальым. 
Йуд йӱмалымсэ вэл гыч 
Под_пундаш гай пыл кӱза: 
Волгэнчэ волгалтмаш гыч 
Кӱдырчӧ кӱдырта.

Кышкалмэкэ шолдыра йӱржӧ— 
Вургэм воштэм йӱр вита. 
Пуалмэкэ мардэж йӱштын— 
Изи шӱмэм чытыра.
Ушыш пура 21 ийат,—
Мэмнан поро аванат...
Уржа олмэш коншудым 
Кочкаш тӱрэд кондышым... 
Пэрнэн тӱрлым ужаш —
Йӱштӧ - шокшым чыташ:
Укэ лиймэ дэн кочкаш 
Окна рамылам шотлаш.
Кызыт улам тракторист— 
Трактыр рульэм чот кучэм:
Сур мыландым шэмэмдэн 
Топггын вожшым йалт куклэм.
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1933 ийлан „У ВИЙ“ журналым налаш 
подписным ыштыза.

„У ВИЙ“— Совэт писатэл-шамычын Мари Кун- 
дэмысэ Оргкомитэтшын тылчэ йэда лэкшэ, 

сылнэ мут, политик, озанлык журналжэ.

- =  „У ВИЙЫШТЭ“ = = -
повэсть, ойлымаш, очэрк, пийэс, поэмэ, почэла 

мут, сылнэ мут тэргымаш пэчэтлалтэш.

*У ВИЙЫШ*
в о з э н  ш о г а т :  Ал. Акрэйн, М. М. Иванов, Китньымарин*. 
Н. Мухин, Мичурин Йатман, Мичурин Азмэкэй, К. Марский».
С. Н. Николайэв, Д. Ф. Орай, Олык Ипай, Онар-, Пӧтыр 
Пайдуш, В. Сави, Смирнов К., Стрэльников И., Е. Содорон, 
Саскай, Тишин Н., Эшкинин А. К., Элэксэйын, Чавайн С. Г.^ 

Чапай Э., М. Шкэтан, Шадт-Булат, Эльт=-Сэргэ, молат. .

1933 ийыштэ 
„У Вий“ журнӓллан ак тыгайэ:

1 тылчылан . 60 ур. 6 тшршлан . 3 т. 60 ур- 
3 тылчылан 1 т. 80 ур. 12 тылЧршан. 7 т. 20 ур.

Подписным 'почтышто, адак ^исмэносэтс- 
влакат налыт. \

Маробиздат ,


