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Икшывэ  л и т э р а т у р  к о н к у р с .
Илыш эрэ вашталтэш. Ожно мэмнан марий калык школыш тунэмаш 

коштмым йолагай пашалан вэлэ шотлэн. Кызыт уло тунэмаш шонымыжым 
шко^-ршмыч шыҥдарэн огыт кэрт.

Ожно школышто рушла, ыҥльтдымэ йылмэ дэнэ туныктэныт. Садлан ма
ри икшывэ вашкэ тӱзланэн кэртын огыл, кнага лудапгат йӧратэн огыл. Кызыт 
школлаштэ мари икшывэ ышкэ мари йылмыжэ дэнэ тунэмэш. Сандэнэ мари 
икшыват вашкэ тӱзлана, кнага лудашат пэш йӧрата, Икшывэ утларакшэ 
сылнэ мутан кнагам йӧрата. Икшывылан лудаш книгажэ гына шагал! Улыжат 
йэш кэлшътшак огыл: йужыжо саман шотышто ок кэлшэ, йужыжын сылнылык- 
шэ шагал.

Мариздат тэний икшывылан лудаш кнагам шуко лукташ шона, йужы- 
жым лукташат тӱҥалын.

Тидэ кэчылаштэ тыгыдэ икшывылан лудаш йПрнто тыгай кнага лэктыт:
1) „Эчэйын пурсажэ“. 2) „КӱртньП кид“, 3) „Тэлэфон“. 4) „Царавоз",

5) „Кысти шошымлан полша", 6) „Мӱндӱр корно“, 1)  „Шурно нырчэ“, 
8) „Чодран корныжо".

Тидэ ончыктымо кнага-влак чыла рушла гыч кэлыштарэн кусарымэ
улыт.

Тылэч вара Мариздат, мари писатэль, поэт-влак возымо (оргинал) ик- 
шывылан йӧршӧ ойлымашым, поэмым, пиэсым, т. м. лукташ тӱҥалэш.

Мари писатэль, поэт-влак возымо пашалан кӱлынрак иижышт, манын, 
Мариздат ИКШЫВЭ ЛИТЭРАТУР КОИКУРСЫМ ЫШТА.

1. Ойлымаш, поэм, пиэс, очэрк, т. м. тӱрльтйат возаш лийэш.
2. произвэдэньын кугутшо 0,25 — 1 пэчатный лист лийман.
3. Возаш тыгай тэмэ дэн лийэш:
а) клас дэнэ клас крэдалмаш (мари йалыштэ).
б) граждан сар.
в) у йӱла.
г) ик калыкым вэс калык пагалаш туныктымо (иртернатциональной 

воспитание).
д) колхоз ыштымэ,
е) чодран пайдажэ,
ж) пӱртыс илыш (тӱрлӧ йанлык, кайык тулэч молат),
з) рэвольутсо дэч ончылсо икшывэ илыш,
и) паврик-заводласэ пашазэ илыш,
к) буржуй кучымо элласэ икшывэ илыш,
л) икшывэ модыш,
м) ашнымэ вольык, сурт-кайык, т. м.
4. Конкурсын срокшо 1931 ийын 1-шэ ийульжо.
5. Возышо-шамычлан 4 ирэмий лийэш:

1-ой прэмий—100 тэнтэ.
2 „ » 7 5 »  I,
3 „ „ 50
4 ,, ,, 25 „ у

6. Тиддэч поена пэчэтлалтшылан автор гонорар тулалтэш—пэчэт листы 
лап 80—ТОО тэгпэ.

7. Йужо произвэдэньэ прэмийым ок нал гынат, кэлшышэ лийэш гын, 
пэчэтлалтэш. Тугай проиэвэдэньылан автор гонорар вэлэ тулалтэш.

МАРИЗДАТ.
Возымашым тыгай адрэс дэн колтыман:

г. Йошкар-Ола, МЯО. 
Марийскому О бластному И здательству.
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И Й — Ш Ы М И И1—931 И Й
Л энин д э ч поена

Комунист партийы н рӱдӧ  ком итэт  вуй латы м э п очэш  
Совэт ушэггысэ шэмэр калык сотсиализмы м ышта.

В. И. (Улианов) Лэнинын йлышы жэ .

В. И. Лэнин Симбирск олаш  1870 ийын, апрзльын 7 (22)*жо 
шочын.  Дчажэ ончыч туныктышылан,  вара калык школ вуйлатышэ 
инспэктырлан шогэн. Аважэ доктыр ӱдыр  улмаш.  В. И. Лэнинлан 
изиж годым красаньык коклаштэ  шуко илаш вэрыштын.

1887 ийштэ Симбирск олаоэ гимнззийым пзш сайын» шӧртньӧ 
мэдальэ дэн пытарэн.  1888 ийштэ О з а ҥ  унивэрситзтыш тунэмаш пу- 
рэн. Тудо ийак студэнт шамыч бунт штымылан Лэниным унивзреи- 
тэт гыч луктын колтэны т . . Луктын колтымэкэ О з а ҥ  губ. Кскушкино 
йалыштэ илэн. Унивэрситэт гыч лукмзкз, шкэ вуйа чот тунэмаш тӱҥ- 
алын.  К. Маркс туныктымыжым тунэмаш чот пижын.

1893 ийштэ Лэнинград (Пэтэрбург) ол аш  кайа.  Тушто сотс.-дэ- 
мократ студэнт кружок дэнэ кылым кучаш тӱҥзлын.  лырльэ  паша 
шташ пижын.



Икшывэ  л и т э р а т у р  к о н к у р с .
Илыш эрэ вашталтэш. Ожно мэмнан марий калык школыш тунэмаш 

коштмым йолагай пашалан вэлэ шотлэн. Кызыт уло тунэмаш шонымыжым 
шко^-рламыч шыҥдарэн огыт кэрт.
л-..- Ожно шкотышто рушла, ыҥльтдымэ йылмэ дэнэ туныктэныт. Садлан ма
ри икшывэ вашкэ тӱзланэн кэртын огыл, кнага лудаптат йӧратэн огыл. Кызыт 
школлаштэ мари икшывэ ышкэ мари йылмыжэ дэнэ тунэмэш. Сандэнэ мари 
икшыват вашкэ тӱзлана, «V тлила® пэтп йӧюата. Икшывэ утларакшэ
сылнэ мутан кнагам йӧра' 
пэш кэлшьтшак огыл: йужт 
шэ шагал.

Мариздат тэний ик 
жым лукташат тӱҥалын.

Тидэ кэчылаштэ тип
1) „Эчэйын пурсаж

5) „Кыоти шошымлан п(
8) „Чодран корныжо".

Тидэ ончыктымо Б
улыт.

Тылэч вара Марий 
шывылан йӧршӧ ойлымаг

Мари писатэль, пс 
Мариздат ИКШЫВЭ ЛТ

1. Ойлымаш, поэм,
2. ПрОИЗВЭДЭНЪЫН кугутщо и,25О— 1 лачйшшп лви
3. Возаш тыгай тэмэ дэн лийэш:
а) клас дэнэ клас крэдалмаш (мари йалыштэ).
б) граждан сар.
в) у йӱла.
г) ик калыкым вэс калык пагалаш тунт.тктымо (иртернатциональное. 

воспитание).
д) колхоз ыштымэ,
е) чодран иайдажэ,
ж) пӱртыс илыш (тӱрлӧ йанлык, кайык тулэч молат),
з) рэвольутсо дэч ончылсо икшывэ илыш,
и) паврик-заводласэ пашазэ илыш,
к) буржуй кучымо элласэ икшывэ илыш,
л) икшывэ модыш,
м) ашнымэ вольык, сурт-кайык, т. м.
4. Конкурсын срокито 1931 ийын 1-шэ ийульжо.
5. Возышо-шамычлан 4 прэмий лийэш:

1-ой прэмий—100 тэнтэ.
2 „ „ 75 „ ,и
3 „ „ 50 „
4 „ „ 25 „ 7

С. Тиддэч поена пэчетлалтшылан автор гонорар тулалтэш—пэчэт листы 
лан 80—ТОО тэҥтэ.

7. Йужо произвэдэньэ прэмийым ок нал гынат, кэлшышэ лийэш гын, 
пэчэтлалтэш. Тугай проиэвэдэньылан автор гонорар вэлэ тулалтэш.

МАРИЗДАТ.
Возымашым тыгай адрэс дэн колтыман:

г. Йошкар-Ола, МЯО. 
Марийскому Областному И здательству.



М а р о к .

-Р1, —- — ——* " —1 — ——

\ ий 1931 ий
I ; I
1 ' Т ы л ч э  й ы д а  л э к ш э

Йпкворь—Взвроль с ы л н з  мутан, сӱрэтан

! №  1 - 2 .  1
й оча  ж у р н ал .

1924 и й -Ш  ЫМ ИЙ1—931 ий
Лэнин дэч посна

К омунист пзртийы н р ӱ д о  ком итэт вуйлаты м э почэш  
Совэт ушэггысэ шэмэр налык сотсиализмым ышта.

В. И. (Улианов) Лэнинын йлышыжэ.

В. И. Лэнйн Симбирск олаш  1870 ийын, апрзльын 7 (22)*жо 
шочын.  Ячажэ ончыч туныктышылан,  вара калык школ вуйлатышэ 
инспзктырлан шогэн. Дважэ доктыр  ӱдыр  улмаш.  В. И. Лэнинлан 
изиж годым красаньык коклаштэ шуко илаш вэрыштын.

1887 ийштэ Симбирск оласэ  гимназийым пэш сайын* шӧртньӧ 
мэдальэ дэн пытарэн.  1888 ийштэ О з а ҥ  унивэрситэтыш тунэмаш п-у- 
рэн. Тудо ийак студэнт шамы ч бунт штымылан Лэниным унивзрси- 
тэт гыч луктын колтэныт. Луктын колтымэкэ О з а ҥ  губ. Кокушкино 
йалыштэ илэн. Унивэрситэт гыч лукмэкз, шкэ вуйа чот тунэмаш тӱҥ- 
алын.  К. Маркс туныктымыжым тунэмаш чот пижын.

1893 ийштэ Лэнинград (Пэтэрбург) олаш кайа.  Тушто сотс.*дэ- 
мократ студэнт кружок дэнэ кы л ьж  кучаш тӱҥ алы н. пырлъа паша 
шташ пижын.



1395 ийштэ вэс кугужаныш кайа.  Тушто „Освобождэниэ Труда"  
труп дэнэ ваш лийын,  кылым кучаш тӱҥалэш.  Тужэч пбртылын ГЪ- 
тэрбург ышто  иСойуз борьбы за освобождэниэ рабочэго класса '1 ушэ- 
мым почын,  вуйлата.  1895 ийштэ йолт ашышт  дэнэ пырльа арэстовайт,  
Сибирыш Минусинский уэз., Шэунсокшэ сэлаш ссылкыш колтат .

1900 ийштэ ссылка кыч пӧртылэш.  Тудо ийак йолташ-шамы- 
ч ы ш т  дэнэ кэлшэн, вэс кугуж аныш ы ш шы лын кайа.

1905 ийштэ рэвольутсий тӱҥалмэкэ Российыш пӧртылын.  Ш ыл ы н  
илэн. 1907 ийштэ политсэйский шэкланэн кош таш тӱҥалмэ дэнэ, уэш 
вас кугуж ан ыш ыш  шылын  кайэн. Вэс кугужаныш гыч пэвраль р э в о 
льутсий лиймэкэ ижэ пбртылын.  Пэвральский рэвольутсий лиймэкат 
В. И. Лэнинлан врэмэнный гтравитэльствэ дэч Финландийштэ ш ы лын 
ила ш вэрыштын.  Октӓбр  Рэвольутсий лиймэкэ гына Совэт Рэспубли- 
кы ш  й ӧ р ш ӧ ш  пӧргылын.  Совэт властьым вуйлаташ тӱҥалын.

В. И, Лэнин ӱмыржӧ мучко пашачэ,  шэмэр крэсаньык вэрч тул 
йӱлэн паш а м  штэн. Тӱрмэштат,  ссылкыштат,  вэс кугы жаныштэ ш ы 
лын илмаштат  пролэтар рэвольутсий шташ вийан крэдал илэн.
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Лэнин уло.
Шым ий тэмэ... Колхоз, завод—
Лэнин укэ... Иктат почэш ынэж код...
Вийан шӱм йӱкшэмэ, Вӱд ӱмбалнэ,
Кийа шыпкэ. Мландэ йӱмалнэ,
Лэнин укэ... Курыклаштэ,
Кӧ ойла тыгэ? Шэм кожлаштэ,
СССР— Кэчэ— йӱд—
Кугу вэр— Паша йӱк!
Тӱзлана ш э м э р , Тидэ МО?
Пионьэр, — Лэнин укэ—
Комсомол, Манэш кӧ?
Ком у н ист—- Лэнин ыльэ,
Кажныжын шынча гыч Лэнин уло,
Лэнин тӱ с койэш, Лэнин лийэш ончыкшат!
Кайаш ончык ӱжэш! С. Г. Чавайн.

Пӱтынь Совэт Ушэм, чыла ш эмэр калык, пашачэ,
крэстьан  Иошкар армий д эн э  пырльа Ворош илов К. Е.
5 0  ий тэммэ пайрамым ыштат.

БОЛЫШКЫИ, ВОЖДЬЫН К8РНЫЖ9
Мэ пионьэр,  школьник,  шэмэр калык 
Ворошилов дэч Совэт ушэм 
ар алаш  тунэмына.

З-Й Ш КО Л
шахтэ.

Донбас шахтышкэ 7 ийаш йоча толын. Тудо эн ырвэзэ 
‘прслэтар ильэ. Тудо мландэ йӱмакэ паш а  ышташ  пура ильэ. Мландэ 
йӱмалнэ рвэзэлан ка ньысы р —шӱлаш нэлэ.

Тыгэ 1888 ийштэ Клим Воро шилов  илаш тӱҥальэ.
Ш ах тэту ды н  1-й школжо лийын. Щахтыштэ тудо тунэмын. Тушто 

капиталист к а ш а к ы м —пролэтарын тушманжым ужын,  пролэтар вэрч 
кучэдалаш тунэмын.

15 ийаш Алчэвский зав одыш паш а ы шташ пурэн. 18 ийаш Во
рошилов заводысо пашачэ влакым забастовко ы ш таш  ӱжын.  В о р о 
шилов мэталист, эн ончыл йэҥ  улмаш.  Чойын лэвыктымэ вэрыштэ 
(цэх) кугу забастовкым ыштышт.  Жандармэ-зл ак Вор ош иловы м ку- 
чэныт,  кырэныт,  чурмаш пэтырэныт.



Больш эвикык  
корны жо.

Кугыжан казаматшэ  Ворошиловым тӱҥдэн ыш кэрт.
Воро шилов  кугурак рэвольутсоньзр - влак дэнэ лишэмз.  П а р -  

ти йы ш  пурыш. Партий Ворошиловлан ӱшанэн,  кугу, нэлэ пашам; 
пуыш.

Ворошилов йолташ
1881 1Я ПЩШЬЫН 5-ЖЭ - ӓ -  ПӓВИЛШӓ 5-Жӓ 133! Ш

Мг!

4  П и о н ь э р  Й ӱ к .  №  1 — 2
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К л ас  дэн э
к р зд ал м аш .

Пэтэрбург—пролэтар рэвольутсо ыштышэ . тӱҥ ола, шолэш.  Врэ- 
мэнный правйтэльствын агэнтышэ-злак большэвик влакым кучаш эс- 
кэрат.  Мэньшэвик дэн эсэр-влакат комунист-влакым пуштын п ыта раш  
толашат.  Совэт за ш тарэш шсгыш о кулак чумыргэн—пролэтар дикта- 
турым пудыртынэшт ильэ.

Тидэ жапы штэ Ворошилов Пэтэрбург олан комэнданжэ лийэ. Ко- 
мунист партий Ворошиловлан ӱшанэн, олам оролаш кӱштэн. Контр- 
рзвольутсо востаньым тэмдалын, пашачэ дэнэ крэсаньык Совэт кучэ- 
'мым пэнтыдэмдаш пижыч.

У краины м
пойан к у н ы ж  *) дэч  йастараш .

Кэчвал йӱмал вэлым нэмыч армий толэш. Украинлан кар лийэ. 
Ворошилов  кэчвал йӱмал пронтыш кайа.

Пашачэ шамычым И ош кар  армий отрӓдыш пога. Украиныштэ 
5-шэ армийым вуйлатэн, нэмыч ваштарэш кайа.

И ош кар
Ц арицин  аралм аш .

Иош кар  армий Донбас гоч вончэн Царицйныш тольо.
Царицын большэвик ола,  контррэвольутсо дэнэ крэдалмэ штаб 

лийэ. Армий талэ. Армий вуйлатыштэ—Сталин пронтын командуший- 
жэ Ворошилов ильэ.

1-й конный армий походышго.

*, К у н ы ж — куш ты ра, ш ӱк.
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1-й конный  
армий шочо.

Царицин пронт 1-й конный армийым шочыкты ш.  1918 ийын но- 
й аб рын  1-жэ Ворошилов 1-й конный ушэмым почо. Царицин пром- 
тышто 10 тӱжэм казак имньэ ӱмбакэ шинчэ.  1-й конный армийын сэ- 
ҥ ы м а ш ы ж э  йатыр лийэ. Пашачэ-крэсаныкын 1-й конный армий вум- 
латы шэлан  Воро ши ловым сайлышт.  1-й конный армийын граж дан 
сарыштэ  крэдалмы жым воэный акадэмийштэ,  школлаштэ  тунэмыт.
Эн ончылно.

Украиным пролэтар кидыш аралэн налмэк, Ворошиловым ук- 
раин элын кугыжа ныш паш а  ончаш нальыч.

1921— 24-ий кудлаштэ Сэвэро-Кавказ  воэн округышто команду- 
шы лан  шогыш.

1924-25-ий Моско округышто.
1925 ий гыч Наркомвоэнмор, Рэввоэнсовэт вуйлатышьшан са й 

лышт.
1926-ий гыч ЦК ВКП(б) Политбӱрон члзнжэ.

Кэч могай тушман дэнат—Ворошилов граж да н  сарысэ гайак 
крэдалэш.  В. Лэнин сугыньым шуктэн шога.  Сотсиализм ыштымаштэ  
чарак  ш ы нды лш э  олортунист (тайыл кайшэ)  дэн, кулак дэнат ч ар 
ныдэ крэдалэш.

Ворош иловын 4 ордэн уло. Шэмэр калы к Ворошиловым па-
гала.

Мэмнан  
сотсиализм пашалан товатлымына!

Октаб рын  ш о ч ш ы ж о  мэ—пионьэр,школьник улына.  Ворошиловын, ,  
большэвикын,  рэволӱтсионэрын, крэдалын то лмы жы м тунэмына. Воро 
шилов гай пэҥгыдэ Й о ш кар  салтак,  лэнинэтс лийнэна. |

— Мэ, пионьэр,  школьник,  сар паш ала н  тунэмына!
— Армийлан ӱшан ал м аш ты ш ы м  йамдылэна! Тидэ мэмнан товат

лым ына лийэш.
Мэмнан пионьэр,  школьник  влак дэч пагалымэ Климэнтий Иэф- 

рэмович В о р о ш и л о вл ан — пионьэр салам:

Кэ ..Клим Вор ош илов"  дирижабльлан  оксам погэн. увэртарыза.



Большэвик шошо агадан ЙАМДЭ ЛИЙЗА!
СОТСИДДИСТйЧЗСКИЙ ДОГОВОР—

пионэр, школьник шямычын
ЙОЛ ОЗОВЛЬШЫМ КОЛХОЗ НОРКО ДЭН В Н Ё В Д З Я  ш и ш  о о л ш ы к о

БОЭВОВ ПРОГРДМЫШТ.

N2 1 —2 П и о н ь э р  Й ӱ к .  1

Пионьэр ушэмын Наркомзэм дэнэ  
ыштымэ д о г о в о р ж о .

Чумыр Совэт уш эмы сэ сотсиалистичэский договор.

Совэт ушэм сотсиализмыш пурэн. Сотсиалистичэский паврик-за-  
водын п гш аж э  вийаҥэш.  Тыгыдэ йал озанлык шол драҥэ ш.  Колкоз п о 
чэш у колко? шочзш.  Сотсиализм паша ышталтэш.

Партийын 16-шо погынымашыжэ,  вич ийаш планым тзмэн шук- 
тымо жаплан, чыла йал озанлыкы м колэктивыш савыраш,  кулак кла- 
сым йӧршэш пытарэн шукташ — манын пунчальэ.

Вич ийашын кумышд ий<р пашам тӱрыс ыштэн шуктымашкэ чыла 
пионьэрым, тунамшым мобклизобайаш.— манын, пионьэр ушэмын рӱдӧ 
комитэтшэ, пионьэр-влак,  Наркомпрос лӱм дэнэ, вич ийа шын 3-шо 
ийсэ пашам ыштэн— Наркомзэм,  Колкозсэнтр, йал озанлык копэратсэ  
дэнэ сотсиалистичэский договорым ыштыш.
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Пионьэр ушэм дэнэ школ-влак тыгай па
шам ышташ тӱҥалыт.

1. СССР мучко колэктизизатсым шарэн шукташ,  партий дэнэ 
комсомоллан уло вий дэнэ п аш алан  полшаш,  йэшым колкозышко 
пурташ.  Поена илы ш э  шкэт озанлыкан-влакым колкоз паша дэнэ 
тараташ,  колкозыш шупшаш, колкозын паш ажым умылтараш.  Кулак 
подкулачник каш ак  дэнэ крэдалаш.  Нунын колкоз ваштарэш тушма- 
нын шогымыштым чараш кэ  луктын шэмэр калыклан ончыкташ,  шэ- 
мэр кальжы м погэн, ко лкозыш то  пашам кузэ ыштымэ нэргэн умылта-  
рымэ касым ы ш таш  (калык дэнэ погынэн мутланаш,  куанымэ ка- 
сым, мурымашым,  спэктакыльым ышташ,  газэтым, журналым шараш,  
тӱшкан лудаш. ,. )

Пионьэр дэнэ тунэмшэ-влакын ачаш т- ав аш т  колкозышко г.урэн 
огыт ул гын, нуным эн ондак колко зы шко пурташ.  Колкозласэ  отрӓд-  
влак,  колкоздымо отрӓд-влакым буксирыш налышт.

Отрӓдэш,  школэш,  клубэщ колкоз пашам ончыкташ выставкым
ы ъ'таш.

Вичийашын кӱлэшыжэ  нэргэн, колкозын пайдажэ нэргэн ка л ы к 
лан умылтараш.

2. Колкоз  паш ам  бригад дэнэ ышташ .  Колкоз  паша гыч шы лын 
коштшым,  колкоз  пого локтылшым,  п аш а  планым кӱрлаш тӧ ч ы ш ы м ,  
пашала н  тупуй ш ог ышым колкоз  гыч к о р а ҥ д а ш  полшаш.

З - ИӦНЫ М  кы чал ын ӱ д ы ш а ш  мландым шукэмдаш,  шурно лэкты- 
шым кугэмдаш полш аш . Садлан кӧра пионьэр,  тунэмшэ ышкэ  погы 
нымаштэ,  тунэммаштэ мландэ ӱаҥ ды мэ  нэргэн палэн налышт.  Район, 
созкоз,  колкоз,  тэний мы ньа р  шурно  ӱ д ы ш аш ы м  тунэмаш. Па шам  
ыштэн  шукташ полшаш.

Ш о ш о  ага мартэ кажнэ от рӓдлан  1 тон пырчым эрыкташ.
V* тоиым пормзлин дэнэ мушкаш.
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СССР мучко шӱдӧ тӱжэм тон шурным эрыкташ, 25000 тоным 
пормалин дэнэ мушкаш. Школ дэнэ школ, отрӓд дэнэ отрӓд, сотсиал 1* 
стичэский сорэвнованьым ыштэн, тидэ пашам ыштэн шукташ.

Мом ӱдзт, тудым турэдэдат

51 пуд д эн  80 пудын ойртэм жы м тидэ сӱ р эт  раш  ончы кта.

4. Колкозын ӱдышаш вэрым лопкаҥдаш полшаш. Школ млан-
— Т..1ГЯЦ участкым 5000 нарэ

Ко*.

Попова, Н С
А риф м етической  задачаяс да уп р аж н ен иея с сборн ик . Начальной  

школалы. 6-Од и здани е. Сы кты вкар. К ом и ги з. 1940.
2-Од часть. 2 Од класслы. П е р е в о д и т е  Г. И . Т ерентьев.

Попова, Н аталия Сергеевна.
Сборник ариф м етических задач и уп р аж н ен ий . Для нач. школы.

У тв. Н КП  Р С Ф С Р . Сыктывкар. К ом игиз. 1940.
22  см.

Ч. 2. Для 2-го  класса. [П ер . с ] 7 -го  р у с . испр. и доп. и зд .
Г. И . Т ер ен ть ев а . И зд . 6. 94 с . 10 .000 эк з. 55 к. в пер.

 1 . А р и ф м ети к а—З а д а ч и .

клан кургым 
1 (кроликым), 
Н йамдылаш.
!К В Э ры М  ВО-

200.000 прэ- 
>го йамдылмэ

дэн чывигым

К олхозы н вийжым тидэ сӱрэт полдара.

7. 15.000 шыныман школ пакчам почаш. Пакча йэмыжлан чыла- 
ж э  10. 000 шагым ышташ. 5000 га садым шындаш. 552 га питомни- 
кым ышташ. Ола пэлэн пакча ыштьшашым шукзмдаш.

511 (076) '------ — ------

^

№  10094 [40 -17237] 18-»  
Всес. кн. палата 5 VI. 40
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Пионьэр ушэм дэнэ школ-влак тыгай па
шам ышташ тӱҥалыт.

1. СССР мучко колэктизизатсым шарэн шукташ,  партий дэнэ 
комсомоллан уло вий дэнэ паш алан  полшаш,  йэшым колкозыизко 
пурташ.  Поена илы шэ шкэт озанлыкан-влакым колкоз паша дэнэ 
тараташ,  колкозыш шу пша ш,  колкозын п аш аж ым умы лтараш.  Кулак 
подкулачник каш ак  дэнэ крэдалаш.  Нунын колкоз  ваштарэш тушма- 
нын шо гымы штым чар аш кэ  луктын шэмэр калыклан ончыкташ,  шэ
мэр кальзкым погэн, колко зы што  пашам кузэ ыштымэ нэргэн умылта-  
рымэ касым ы ш т а ш  (калык дэнэ погынэн мутланаш,  куанымэ ка- 
сым, мурымашым,  спэктакыльым ышташ ,  газэтым, журналым шараш,  
тӱшкан лудаш...)

Пионьэр дэнэ тунэмшэ-влакын ачаш т- ав аш т  колкозышко  пурэн 
огыт ул гын, нуным эн ондак колкозышк о пурташ.  Колкозласэ  отрӓд- 
влак, колкоздымо отрӓд-влакым буксирыш налышт.

Отрӓдэш,  школэш,  клубэщ колк 
ы шташ.

Вичийашын кӱлэшыжэ нэргэн, КОЛКОЗЫН пайдажэ нэргэн к а л а л  
лан  умылтараш.

2. Колкоз  паш ам  бригад дэнэ ышташ .  Колкоз  паш а гыч шы лын 
коштшым,  колкоз пого локтылшым,  п аш а  планым кӱрлаш то ч ы ш ы м ,  
пашалан тупуй ш огы ш ы м колкоз  гыч к о р а ҥ д а ш  полшаш.

3 ’ Йоным кы чал ын ӱ д ы ш а ш  мландым шукэмдаш,  шурно лэкты- 
шым кугэмдаш полш аш . Садлан кӧ ра  пионьэр,  тунэмшэ ышкэ  погы 
нымаштэ.  тунэммаштэ мландэ ӱаҥды мэ  нэргэн палэн налышт.  Район, 
совкоз,  колкоз,  тэний мы ньа р  шурн о ӱ д ы ш а ш ы м  тунэмаш. Пашам 
ыштэн  шукташ полшаш.

Ш о ш о  ага мартэ кажнэ отр ӓд лан  1 тон пырчым эрыкташ.  
тоиым пормалйн дэнэ мушкаш.
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СССР мучко шӱдӧ тӱжэм тон шурным эрыкташ,  25000 тоным 
пормалин дэнэ мушкаш.  Ш ко л  дэнэ школ,  отрад дэнэ отрӓд сотсиал 
стичэсний сорэвнованьым ыштэн, тидэ пашам ыштэн шукташ.

Мом ӱдэт, тудым турэдэдат

51 пуд дэн  80 пудын ойртэмжы м тидэ сӱр эт  раш  ончы кта.

4. Колкозын ӱ д ы ш а ш  вэрым л о пк аҥ да ш  полш аш. Ш к о л  млан- 
дэш шуко пасум ыштэн ӱдэн ончыкташ.  Тыгай участкым 5000 нарэ 
ышташ.

По 5. Урлыкаш  вольыкым шукэмдаш полшаш. Вольыклан  кургым 
Ариф тг  { йамдылаш.  Кугу урлык сӧснам, ир мэраҥым (кроликым), 

ШТ Г Ча ^ / ш « ы к т а ш .  Вольыклан  кургым, силосым ыштэн йамдылаш.  
^  о кургым йамдыла ш йӧным кычалаш.  Ш у д ы л ы к  вэрым во- 

Сборн эштыкташ йӧнэшта раш  полшаш. 200.000 соснам, 200.000 прэ- 
'  ^ым ончзн, куштэн лукташ.  4000 вольыклан йӧр шӧ курго йамдылмэ 

вэрым ышташ.
6. Инкубаторэш (чывигэ лукмо вэр) 3.000.000 му но дэн чывигым 

ончэн лукташ.

К олхозы н вийжым тидэ сӱрэт полдара.

7. 15.000 шыным ан  школ пакчам почаш.  Пакча йэмыжлан чыла- 
ж э  10. 000 шагым ы ш т аш .  5000 га садым шындаш.  552 га пиЮмни- 
кым ы ш т а ш .  О л а  пэлэн пакча ы ш ты маш ым шукэмдаш.



8. Ш у р но  локтылшо шукшым пыта раш  ты рш аш .  Ш урно  лок
тылшо тушманым п ыта раш  покодым ышташ .  6.000 ООО сусликым п ы 
тараш.  6.800 га сат дэн пакчам локты лшо дэч эрыкташ.  Ш о ш ы м л ан  
1000000 ш ы р ч ы к  омартам ы ш таш  (отрӓдлан 10 ш ы рчык  омартам 
ышташ).

9. Районышто  извэска,  моло пойанлык кы чалаш  бригадым ы ш 
таш.  Ш у р н о  лэк тыш ым сайэмдыш аш лан  кӧра 14.000 опытым шындаш.
32.000 тон ломыжы м погаш,  пасу ӱ а ҥ д а ш  ты рш аш .

10. Колкозышто,  сов козы што  трактырым,  моло йал озанлык 
машиным эскэрэн шогаш,  пуды рг ышым ач алаш.

Тунэмшэ-влаклан йал озанлык ма шыны м тунэмын палыман.
11. Ӱдымӧ шурным эрыктэн шогаш.  Игэчым палэн шргаш ,  т. м.
12. Пушэҥгым ара ла ш,  кажнэ отр ад  90 пушэнтым шындыжэ.  

СССР мучко 0.000.000 пушэнтым шындаш.

Н аркомзэм . колкозсэнгр, йал озанлы к копэратсэ , 
пионьэр, ш колник-влаклан полшат

1. Пионьэр,  школьник-влаклан паша штымаштэ полшэна.
2. Чыла тунэмшым колкозыш,,  паврик,  заводыш, стансыш, паша  

ышташ  тунэмаш колташ.
3- Йоча-влакым нэлэ паш а  дэнэ орл ан да р аш  огыл. Вий шутымо 

пашам гына пуаш.  ~ ..
4. Ш кол  пакчаштэ,  ко лкозы што  паша ыш таш  йоча-влаклан йӧр- 

шӧ арвэрым пуэна.
5. Колкозлаштэ,  клубышто,  школышто,  отрӓдыштэ,  йал совэ- 

тыштэ, тӱшкан кочмо вэрлаш тэ—йо ш ка р  пусакым ыштьгза. Мастэр- 
схой ыштаШ йэ Ж а р к о м з э й )  полшэна.  г
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6. 1931 ийштэ 800 чэрлэ туйо йча-влакым „Артэк“ санаторный 
лагэрыш копташ.  Рэспубликыштэ,  обласыштэ,  саниторный лагэрым 
лочаш,  йоча плошчадкым почаш.

7. Машин-трактр стансылаштэ пашам ышташ.  1931 ийштэ, 1000 
районый,  моло калык кундэмлаштэ—50 стансым ышташ .  Рӱдӧ стансын 
л аш а ж э  дэнэ йал отрӓдым туныкташ.  Стансылаштэ паша йэҥ кӱлэш 
лийэш. Садэ паш ала н  йоча-влаклан йоча-влакым тӱныктэн шогаш.  
Тэкникумым почаш.

8. „Лэнин“ лӱман йал озанлык паш ала н  туныктымо акадэмийым 
почаш.  Институт стансэ пашам куштылэмдаш йӧным кычалаииг. Йал 
озанлык акадэмий пэлэн „шынэн" шогаш мастар йэҥым шогалташ,  
Кнагам,. журналым лукташ.

9. Колкозысо отрӓдлаштэ,  школлаштэ паша ыш таш туныкташ 
спэтсиалист-влакым тарлаш.  Школлашкэ ,  отрӓдлашкэ,  колкӧзлашкэ,  
стансылашкэ пакча нӧшмым колташ,  кнагам, инструксым, т. м.

10. Копэратсыштэ,  колкозышто,  стансыштэ йоча-влаклан ыштэн 
кэртшаш пашам пуаш.  Нал озанлык нӧлталаш полшышт.

11. Иоча-влаклан колкозышто  йал озанлык паш ала н  полшаш  
анык вэрым ышташ.

12. Тидэ договор шукташ чыла йочам тарваташ,  кнага лукшо 
пӧлкалан шулдакан  кнагам, библиотэкым,  плакатым лукташ.  Тидэ 
пашам шукташ „сэльхозгиз“-лан, „Молодая гвардия“-лан кнага лукшым 
ончыщо Н. К. 3. СССР, пионьэр паша ончышо рӱдо комитэтлан шэк- 
ланаш.

13. Договор шукташ,  пионьэр,  тунэмшэ калык полшэн шогыжо.  
Ударный бригадым ыштэн пашам ӱчашэн-ӱчашэн ы ш таш .  Договор 
почэш шк о лы ш то  тунэммаш,  пионьэр отрӓдышгэ паша ыштымаш 
вэсэмшаш. Сотсиализм ы ш таш  пиж аш .  Вичийашьгм тӱрыс шукташ 
партийлан,  комсомоллан полш аш.  Вэрлаштэ районлан кэлшышэ дого
ворым ышташ.  Договорым школ дэн колкоз,  отрӓд дэн колкоз,  школ 
дэн отрӓд,  кундэм дэн кундэм, рэспублик дэн рэспублик ышта.  Дого- 
ворыш то  тидэ шот лийжэ:

а) Отрад-влакын ы ш т ы ш аш  паш а ш т  сипыр дэн ончыкталтшэ;
б) П аша шукташ окса шот ончыкталтман.  Договорым ик ийлан 

ышты ман.
Договорым 1931 ийын, майын 1-штэ да, 1932 ийын йанварын 

1 штэ тэргэн налаш.
Договорым тӱрыс шуктыш о отр ад  гы ч— кугу павриклаш,  завот- 

л а ш ,  колкозыш, моло вэрэат кслдалтыт.  Оксам лиш ыл колкоз.  па- 
йзрик-завод пуа.

Ц. Б. Д. К. О. Ц. К. В.Л.К.С.М. вуйлатышэ С э в э р й а н о в а .
СССР Наркомзэм,  йал озан лык копэратсэ вуйлатышэ О д и н ц о в .

СССР РСФСР Колкозсэнтр вуйлатышэ олмэш Т а т а й э в .
РСФСР Наркомпрос колэгэ члэн Ш о х и н .



Д о г о в о р .
Марий кундэмысэ пионэр органиаат- 

сий дум дэн кундэмысэ пионэр буро, 
адак туҥадтыш школлаштэ, Ш К М -ла- 
штэ тунэмшэ шамыч лӱм дэн ОБОНО, 
ОБЗУ дэн колхозеойуэ дэн, Жнвотно- 
водеойуз дэн, льноводсойуз дэн 5 йаш 
пданын 3 шо ийжым шукташ боль
шэвик кокымышо шошо агам сайэш- 
тараш полшаш сотсиалистичэсккй 
договорым ыштэныт.

Договор почэш кок вэлымат пэш кугу 
паша шога.

Янбкзр органнзотсий дэн школ 
тыгай пашой шукташ лийыт

ф  Полшаш

Партий дэн комсомолдан сплошной но- 
лактивизатснйым шукташ пош аш . Кол- 
хозын пайдаж нэргэн умылтарэн шогыман 
Кудакын чарак шывдаш тбчымыжлаы 
пэнтыдэ пэрышым пуэн шогаш.

Колхоз вэлэнсэ пионэр отрад колхоз 
укэан йалысэ отрӓдым шупшын пантай- 
аш (буксирыш) налэш. Тушто колхоз 
почаш инитсиатнвный групым ышта.

ф  500

Пионэр, школ внй дэн вич шӱдӧ по
ена озанлыкым колхозыш пурташ. Кол- 
хозын озанлыкшын поена отрасэльыш- 
тышэ паша туиэммэ бригадым ышташ.

800 книгонош групым ыштэн, калы к 
коклаштэ йал озанлык нэргэн 5.00о тэн - 
гэаш кнагам ужалаш. Тӱрлӧ га8этлан, 
журналлан 10.000 подписчикым муаш. 
100 йал озанлык кружокым почаш, 
5 ийаш план нэргэн умылтараш.

ф  Шаряш

Колхозып производствьтжым, наша- 
жым сотсиалнстичэский шот дэн ончэн 
ыштымым шарэн шогыман. Колхозы- 
што сотсорэвнованийым, ударный шот 
дэн ыщтымашым пуртыман. Паша дэч 
шылшэ, рвач, тарыаным пудыртышо 
шамыч дэн кучэдалмашым колтыман.

12 П и о н ь э ] И ӱ к. №  3 —2
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Ик тон гыч

Ӱдьшо мыландьш шараш, шурно лэк- 
тышым нӓлташ полшэн шогаш. Сад
лан школышто, отрӓдыштэ агромини- 
мумым, районын, колхозын, йалын, про- 
изводствэный плавжым лончыязн- нал- 
ман. Тупттак вашлиймэ планы» ышты- 
ман. \

Кажна отрад шошо ага жапыштэ ик, 
тон дэч шагал урлыкаш сортировайдэ, 
чырык тон дэч шагал пормалян дэн 
мушдэ ынжэ код. Урлыкашын йӧрмыжым 
палэн налман, Отрӓдла, школла кокла- 
штэ сотсорэвнованийым, ударный ыгаты- 
кашым шарыман.

О  100
Колхозышто тэкничэский культур 

ӱдымашым, лэктышым шукэмдаш чот 
тыршыман. Садлан тэкничэский ^ л ь -  
тур ӱдаш лиймым ончыкташ школ- 
лаштэ 100 опытный участкым ышташ.

ф  200
Вольык ашнымэ пашамвийаҥдымаштэ, 

кургым ситармаштэ ончылно лийман. 
Садлан пионэр, школ вий дэн 50 силос 
выньэмым кӱнчэн силосым оиташ, адак 
колхозлаштэ 200 сӧснам, 200 пырэвым 
шэфыш налын, ончэн-куштэн лукман. 
Кургылык у культуры» шаршашлан 
200 опытный участкым ышташ.

ф  300

Чывэ ашнымэ пашам вийаҥдаш чот 
иолшыман. Садлан инкубаторышто 300 
чывэ игым луктын, куштэн шуктымап.

Колхозлаштэ, школлаштэ 100 опыт
ный пакчам, питомникдан 50 рамым адак 
20 гэктар садым, 2 гэктар питомнишм 
шташ.

Шурно локтылшо тушман шукш дэн 
мойын кучэдалмаштэ полшэн шогыман. 
Пакчалаштэ, садлаштэ эрыктэн шогы
ман. Чылажэ 5.000 шырчык омартам 
шындаш (кажнэ отрӓд 10 омарта дач 
шагал шындыдэ ынжэ код). Мыландэ 
ӱйаҥдаш йӧным муын шогыман. Минэ- 
раль ӱйаҥдышын пайдажым ончыкташ 
30 опыт участкым ышташ. 150 тоя 
ломыжым погаш.
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Кугу урлык ужкыжын вуйж о.

©  ШЭФЫШ
Машинам локтылшо шамыч дон кучэ- 

дыл шогыман. Колховын, МТС-ын, сов- 
хозын трактыржым, моло машинажьш 
шофыш налаш.

Тунэммаш ирограмыш машина тунэм- 
машым пуртыман.

Ӱдымӧ шурным, саскам мойыи ончан 
шогыман.

Чодыра аралымэ пашам внйан вод- 
тыман. Чодыра кэчын важна отрйд 90 
пушэнгым шындыжэ.

Паша жапыштэ пионэр ИостшГшв- 
таш.

0639, КОЛШОЙУЗ, ЖИВ0ДН0В0ДС0Й93, П0ЛЭВ0ДС0Й93 ШПШ
п а ш а м  ш у к т а ш  л и й ы т

0  Колхоз ДЭН

Тунэммаш нашам производство на
ша дэн кэдыштарэн колташ школым, 
отрӓдым колхоэ, носэл новый ушэм вэ- 
лэн пыжыкташ.

Йочан паша ыштымэ ӱзгаржым, тар- 
манжым ситарэн шогаш.

Йоча комнатам, йошкар пусакым 
ышташ.
@ Йоча стансий

Марий кундэмыштэ йал озанлык стан- 
снйым ышташ. Садлан ныл кантонлаштэ 
(Шэрпур, М-Турэк, Торйал, Орша)
2.000 тэнтэ оксам погаш. Оксам пӧлык 
шот дэн погыман.

Пионэрып нашаштыжэ полшаш, он
чыкташ 30 спэтсиалнстым ойыраш. 
Нуно нионэр шамычын опыт пашаш- 
тым вуйлатат. Нартас тэкникум шкэ 
районыштыжо пашам виктара.
|Ц  Кнагам

Марий йылмэ дэн турлӧ кнагам лукташ.
Кӱлэш урлыкаш нӧшмым, ӱаҥдышым, 

кугу урлыкаш вольыкым ситарэп шогаш. 
Отрӓд шамыч кунар кӱлэшыжым йодышт.

Школ учаскэ йыр нэчым пэчаш. 
Пионэр шамычлан тӱрлӧ кнагам, жур
налым налашлан культфонд гыч 2 прот- 
сэнтым ойыраш.

. Облбӱро — Дубровина 
Обопо — Йзрайлэв 
Обэу —■ Кочэтов
Колхозсойуз —  Хныгин
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Лэнинын тистэ дэнэ.

СССР-штз 
ии паш адымэ йэҥат 

укэ.

Вэс кугыжанышлаштэ 
30 000.000 пашадымэ 

йэҥ уло.

Пионьэр, школьник-влак мыланна вэс кугыжанышласэ 
йолдашна влакын илышыштым. пашаштым палзн. шогашна 
кӱлэш.

Кэчэ шичмэ вэл Иэвропышто, кугу окэан вэс могы- 
рышто, Ммэрикыштз, шокшо злыштэ — Африкыштэ, чыла 
вэрэат, млион дэнэ шэмэр йоча пойан кидыштэ орлана, 
пойан кашак дэнэ крэдалэш.

Китайыштэ—йоча влак, пойаным, кок тыртышан ор- 
вашкэ шындэн шупшын куршгалыштыт. Мӧнгыштышт шын- 
чын кочкаш киндышт укэ. Пасушто рис шурнышт когарга.

Ноу—Иоркышто 100 пачашан порт йатыр уло. Урэм- 
ыштэ автомобиль кудалыштэш. Иоча влак газэтым ужалэн 
кушталыт. Павриклаштэ, заводлаштэ йоча-влак йарнымэшкэ 
пойанлан пашам ыштат. Иодышт коштыт, орланат. Ячашт 
дэнэ пырльа эрык вэрч крэдалыт. Пионэр ушэмышкэ ушнэн 
пашам ыштат.

Дмэрикыштэ йоча влак ачаштлач эабастовко ышташ 
полшат. Листовко-влакым шаркалат.

Ротондо олаштэ пионьэр влак забастовкым, дзмонст- 
ратсым ыштэн улыт. Политсий шижын, лӱйылкалэн ша- 
лалтэн. Иоча влакым казаматышкэ шуко пэтӹрэн улыт. 
Ш колла гыч поктэн луктыт. Тугэ гынат йоча влак полит
сий дэч огыт лӱд. Пионэр-влак молан крздалмыштым палэн 
шогат.

Чикаго олаштэ гына ик ийштэ 10 пионэр гыч 300 пи
оньэр мартэ шукэмэ.

Китайштэ, Чэко-Словакыштэ, Польшышто. Италий, 
Латвий, Гэрманий, Ямэрик кугыжанлаштэ клас дэнэ кучэ- 
далмаш шарлэн шога. Тӱньа мучко пролэтар йоча ышкэ 
эрык вэрчшэ крэдалэш.

СССР-ысэ пионьэр влак! Ышкэ гай йолдашда влаклан 
полшэн шогыза!

Наркомзэм дэнэ ыштымэ договорым тӱрыс шуктзна.
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Ш ошо агалан большэвикла йамдылалдына. Лэнин лӱ- 
мым арам налын огына ул.

Граждан сарыштэ крэдалмылан, сотсиализм ышташ пол- 
шымылан комсомол Лэнин лӱмым налын

Мэ пионьэр влак, эн ырвэзэ комунист, Лэнин лӱмым 
она волто, кэчэ йыда ыштымэ пашана дэнэ Лэнин лӱмым 
сулэна.

Лэнинэтс комсомолын 9-шэ погынымашыжэ гыч тӱҥа- 
лын. майын 1-шэ мартэ тыгай ыштышаш пашана уло:

„Партийлан, комсомоллан колэктив ыштымаштэ пол
шэн шогаш пионьэр ушэмын колкозын эстафэт ыштымэ";

Эстафэт дэнэ пионьэр тыгай пашам ышташ пижэш.
1. Сплошной колэктивизатсэ вэрч крэдалэш, калыкым 

умылтарэн колкозыш ӱжэш.
2. Нал озанлык пашалан маш ин налаш полша.
Я. Шурным шочыкташ йӧным кычалэш (Киндэ вэрч крэ

далэш).
4. Пакча йэмыжым шуко шочыкташ тырша.
5. Вольыклан кургым йамдылаш полша.
<>. Тошто йулам пытарэн у йула вэчэр крэдалэш.
Кажнэ отрӓд ыштэн кэртшаш пашам налэш. Наркомзэм 

дэнэ ыштымэ договорым пэнгыдэмдышна, тудын почэш паша 
ышташ гына кодын. Калыкым умылтараш: „Крэсаньык,
ышкэ илышэтым сайэмдынэт гын, колкозыш ушно“ манаш.

Колкоз кугыжанышлан кугу пайдам пуа. Сотсиализм 
илышыш чакэмда.

Колкозник йоча влак дэнэ моло ырвэзэ влакым погэн 
погынымашым ышташ. Лишыл колкозым ончаш мийаш. 
Пырдыж газэт, куанымэ кас, пионьэр отрӓд погынымаш. 
плакат, лозунг, йошкар пусак— шэмэр калыкым колкозыш 
ӱжын шогыжо.

Пионьэр-влак майын 23-жэ, Лэнин лӱмым налмы- 
ланда 0 ий тэмэш. Тидэ кэчылан рапортым йамдылаш 
кӱлэш.

— Лэнинсэ икшывэ мэ улына!
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Р С Ф С Р --совэт влакы н 15-ш о п огы н ы и аш ы ж э почы лто.

С улим ов, М о л о то в , Й эн у к и д зэ , К ал и н и н  й о л т а ш  ш ам ы ч РСФСР с о в э т .  
влакы н 1 5-ш о  п огы н ы м аш  п о ч м о  годы  м.

Совэт-шамычын 9-шэ погынымашлан 
пионьэр-влак рапортым пуышт.

Комунист партии дэнэ комсомол вуйлатымэ почэш мэ* пио- 
ньэр-влак, вич ийашым ныл ийштэ туры с шукташ полшэна.

Ача авана дэнэ договорым ыштэн, у пула вэрч, колкоз 
вэрч шогэна. Кундэмыштэ 10.000 пионьэр-партийын генераль
ный линий вэрч тушман кашак ваштарэш шогэна.

Умаштэ гаошо ага эртармэ годым 28.000 п. шурным эрык- 
тышна. 3.080 тон ломыжым погымо. 1.560 и. шурным норма- 
лин дэнэ мушкаш полшымо. 169 суртым колкозышко ӱжын 
иуртымо.

6.280экз. тӱрлӧ кнагам ужалымэ. 2.158 пушэҥым шындымэ.
1.212 тунэмдымым тӱныктымо. Тэний 3.000 тунэмдымым 

туныкташ кӧнэн улына. Ликнунктышко коштгпо ватэ-тамычын 
^вахптым нионьэр влак ончат.

Полнтэкник школ вэрч крэдалына. Ш окшо кочкышым 
ыштэн а.

50 тон утильсырйом погымо. Вичиашым-ныл ийштэ зайо- 
мым 8.515 налмэ, калык коклашкэ шарымэ.

Й ал совэт-шамычлан наказьш пумо. Лишоный-влакым со- 
кэтытп пуртымо дэч шэкланымэ.

Партий лан, жомсомоллан, совэтлан, копэратсэлан наша 
ышташ полшэна, ончыкыжат чарныдэ полшаш тӱҥална.
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9-шэ совэт погынымашлан пионьэр сальут.
10-ий нокласэ паш аж з д эн э  куанэн, ончыкыжо утларак  
ч о т  партий йыр чумыргэн, сотсиализм  ч о ҥ а ш  пижына.

Ианварын 23-шо 8 шагат  кастэнэ Маргостэатрэш Мари кундэм 
Совэт-влакым 9-шэ сйэздшэ почылто.

Сйэздым Эшкинин йолташ почо. Сйэзд почмо годым, Зшминин 
йолташ,  капиталист кугыжанлаштэ кризис шарлымз.  пашадымэ  па- 
шачэ шукэммэ, пошачэ коклаштэ рзвольӱтсий вэрч крэдалмаш вийаҥ 
толмо нэргэн ойлыш.

А д а к  Совэт ушэмыштэ,  Мари кундэмыштэ сотсиализм ыштымэ 
пашана  вийаҥ толмым умылтарыш.  У паврик заводым ыштэна,  йал-  
озанлы кы м  колэктивыш ушна.  5 ийаш планын 2-шо ийш ты ж э  ы ш т ы ш аш  
п аш а  планым мэ тӱр-гоч тэмэнна.

Сйэздышкэ 193 дэлэгат толын.
Сйэздын призи диумыш кыжо 92 йэҥым сайлышт.  Почетный прм- 

зидиумышно: Сталин, Калинин,  Молотов.  Ворошилов,  Жданов,  Пахо
мов, Тэльман (Гэрман компартийын рӱдӧ комитэт сэкрэтаржз)  йолташ 
влакым сайлышт.

ВКП (6) Обком партий лӱм дэнэ Ширвани  йолташ салам мутым: 
каласыш.

Сталин дли Молотов комеомолын ГХ-шэ сйвэдыштэ.



Йанварын 16-жо ВЛКСМын 9-шэ сйэзд по- 
чылто.

б шагатат пэлэ. Ура! ура! кычкырэн,  совым нужун кы рзв дзлэ- 
гат-влак ВЛКСМ рӱдӧ комитзт  сэкрэтзрь,  Косарзв йолташым ваш 
лийыч.

Дэлэгат влак шогалын „Молодайа гвардийа"  мурым мурышт.  
Косарзв йолташ сйэздым почо. (Музык интэрнатсионалым шонта). 
Рӱжгэ совым кырэн, погалымэ призидиумышко Сталин, Молотов 

Каганович, адак  моло вождь влакымат самлышт.
Изиш лиймэкэ призидиумыш ко—Сталин, Молотов, Каганович, 

МуклэйэБич. Ворошилов йолташ тольыч.  Дэлэгат ш а ч Ъ э ш  нужун совым
к ы р ы ш т.

Вийан лийжз Сталин йолташ! Ура, ура! дэлэгат влак кычны р ы ш т
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Пионьэр, ш к о л ь н и к —сар п аш алан  тунэмза!

Мэ ударник улына, 
Мэр пашашкэ ӱжына. 
Мэ, гашына пашалан, 
Тэ ида код шэнтэлан.

В. Шами.



Тыныш О,

Шорыкйол годым.
(1905 ийсз рэвольутсо жапгыч ейлымо: Тыныш 0. Лочо идыш“ л ӱ т н

ойлымашгыч иашэ).

Шорыкйол грдыи Сидыр поп крэс дэн кошташ йаллаш лэктэ, Йалгыч 
йалыш, пӧртгыч пӧртыш коштын, курмузакышкат шуо. Вакш Пӧдыр дэкат пу- 
рцш. Мо кӱлэшыжым улдэн надмэкэ, икон-шаыычым Элэкеэй кугыза дэк ужа- 
тышг. Поп дэн йачок Вакш Ш др дэран кодыч. Оза кува аракам, когшьым 
л у кто. Попым пэш чот с у н а н пукшыш.

— Бачяш кам пагалымыданда йумо тэндам ончыкыжат ок кудалтэ,— 
паларуштшо поп куктылэш:—Тэвэ Элэксай кугыза, чэркым ок пагалэ да, илы- 
шыжэ молан йӧра? Икоиым ваш лийаш толмыжымат ыжым уж, Садлан йуиы- 
жат тудым кудалгэн.

Элэкеэй кугызалаи ындэ мэшакым сакэн лэкташыжэ вэлэ кодын, йалт 
кучыоыш савырнэн, —-ншл когыльым кочмо кавлагыч йачок йэшарыш.

Пӱжвӱдыштым шовыч дэн ӱпгтылын, пондашыштым нийалтан, пои дэн 
йачок устал кокла гыч лэктыч. Вакш пӧдыр дак мийэн шогалын, поп тудым 
вачыгычшо вӱчкалтыш.

— Тыйын илышэгым ончэн куанэт вэлэ. Чылаланат ситарэт. Казнаш 
тӱдышашэтымат от мондо, чэрш лават, бачышкаланат иуэт, ышкэ йэшатат то- 
кьсшто илат. Тэвэ Элэкеэй кугызамак налына. Тудын дэч могай пайда: ны каз
наш, ны чэркыш. Ышкат шужэн ила.

— Мый ом полшо гып, шужэн кола ыльа. Киндымат иуэм, мландыаш- 
мат ӱдаш полшэм, Мом ыштэт? Нужнам чаманаш кӱлэш. Йумо тугэ шӱдэн.— 
Вакш пӧдыр поп ончылно пийла иыдьгыжэш. Ончэт гын, Элэкеэй кугьгзан сай- 
рак аҥа-нгамычшым пӱтыньок шкэ кидышкыжэ погэн налын, контамбад гай 
анажым вэлэ туддан кодэн. Тудыжым поплан ок каласэ.

— К у г ы ж а л а н ,  чэркылан тый гайэт йэҥ пэш кӱлэш... Калык коклаш 
шоры к коваштэ чяйшэ пирэ-шамыч лэктыныт. Илышым пудыратыд коштыт. 
Кугыжам огыт пагалэ,—поп куктылэш.

— Могай пирьш ойлэт?—Вакш пӧдыр ышлыдымын койэш.
— Рэвольутсонэр манмым колынат?
— Колаш тӧчэнам,
— Тэвэ нуно илышым лудыратылыт.
— Тыштат улыт мо?
—  Улыт. Иктыжыным лӱмжымат каласэн кэртам.
Вакш пӧдырдан пылшышвыжэ Пбтыр Григорыч нэргэн поп йыштак ка*

даеыш.
— А-а! Тэвэ кб удмага... Ындэ мыйат палышым.
Учичылын йалыш копимыжым, Элэкеэй кугыза дэн кадыкым ногымыжым 

Вакш ПОдыр поплан йышт каласэн пуыш.
—  Кугыжалан тушманым шонышылан мДандэ умбаднэ вэр ыажэ дна. 

Кугыжам йумо шогалтэн. Садлан кугыжа ваштарэш шогымо—йумо ваштарэш
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шошмо дэн тӧрак лийэш.... Тугай туш маним кучыкташак кӱлэш,—нон жут- 
щыи кошартыш. Умбакыжэ тудо Вамп Шрдырлан пылышышкыжэ йышт ойлаш 
тӱҥальэ.

—  Ӱчичшын толмшшм кӱтэн шого. Калыкым поган туныктымыашм 
шижын налмэкэт, мыланвм содорракын шижтарэ. Вара тудлан ушым пуртэна. 
ЬТнлыпшч?

— Ыҥлышым,—Вакш Пӧдыр йӱкын пэлаштыш. Поп дэн йачок Элахсэй 
кугыза дэк кайаш тарванышт. Кудывэчышкыжэ пурымекак улдаш тӱҥальыч. 
IIОртыш пурымэшкэ алди-булди улдэнат пытарышт. Крас шупшалыктышаш 
вела *.одо.

—  Йумылан пуышаш парымэт пэш шуко погынэн,— парньажым рузэк— 
рӱаэн, Элэксэй кугыаалан поп каласа:—Кызытат крас дэн толмыл »н тӱлыда 
кодыч.

—  Мо дан хул эм, бачышка? Оксам ыштэнжз кэртын ом ул?
— Оксат укэ гьш, ложашым пуан колто.
—  Ложашомат ик чывыштышат укэ.
—  Пыштылэ киндымат она гаӱкал.
—  Киндынат ик шулдышат кодын ошл.
— Пудырго йоткэ погкалэн улна,— кугызажэ почэш Элаксэй кува йаша- 

рыш:— Вачышкам йара колташ сай огыл да, мом ыштат? Пошкудо-шамыч дэ- 
чат вожшмаш.

— Шойакым Ойлэда. Киндым кочдэ иледа мо?—кольа руалташ йамдэ 
лнйын нюгалшэ пырысла шинчажым карэн, поп пОрт кОргым ончальэ:—Йэмэльан 
Лазырыч! Шко кидэт дэн кычал,—йачоклан кӱштыш.

Шокшыжым кэргалтэн, кужу кидшым шуйэн, йачок оҥамбалнэ, каш- 
таштэ нийалкалыш, вургэм ланташтэ омбалнэ пургэдэ, тагынам нӧлталын руаш 
лэнвжым иочыв 0ПЧЫП1, помыла '*) гайэ шала вуйяшм коҥгаш чыкэн, уишыв- 
чынат ончыш.

— Укэ, ыжым вэрэшт,— мавьэ.
— Вачышкам йара лукмыланда йазык лийэш. Йумо карга,—поп лӱдык- 

та:— Йамдылаш кӱлэш ыльэ. Чодыраштэ огыда илэ вэт. Тыгай годым в<*з1#у- 
дылан энэртыман. Кӱсын валашат^лийэш ыльэ. ,{г- '

Умбакыжэ поп йын-шамычым пӧртгыч кожгатыш. Элаксэй кувалават 
лэкташ кӱштыш. Лочо Раман дэн ачажэ взлэ кодыч.

—  Ну, Элаксэй кугыза, шукзртсэк гыйдэнэт кутырынэм ыльэ... Молан 
чэркыш коштмашэт ок кой? Молан йазык каеаршмашэт укэ? Молан йумыч 
кудалтонат? Молан чонэтым ийалан пуэнат? Садлан йумыжат тыйым кудалгэн? 
Вуй йырат шоналтэн ончо: молан йӧра илышэт?

Элаксэй кугыза нымом пэлэштыдэ, вуйжым кумык сакэн шинча. Шӱм- 
жӧ вургыжаш. Шонымыж дэн полым, кырмэ кылтам кудалтымыла, пӧртгыч чу- 
мэн лукножэ. Лочо Раманат изи шӱмжӧ дэн попым оеалжым шижын, тудым 
пшдын, лӱйшаш гай онча, чытырышэ кидшэ дэн умшашво чырам памийэн, 
мучашыжым писэ пӱъшӧ дэн, шуракгаын ыштэн падышта.

*) Помыла— кэтзрка.



— Тый осал ӓэҥ-шамыч дан варнылыяат, Кугыжадан тушмаадш шо- 
1ШШО, ильиным пудыралтылжэ-шамыч д н пырльа коштат. Нунын шакшэ му- 
т г»гштым колыштат... Учичыл молан тый да кат коштэш? Каласэ?

— Сомылжо уло да коштэпг.
— Могай сомыл?
— Шкэ лэчшэ йод. Йыгг сомыл дэн мыйын пашам ука.
— Бачышкалан тыгэ ойлыман мо? Мо лиймым чыла ойлыман, цшдташ 

ок йбрб. Йазык лийэш. Мый йумын ончылно шогышо Мыш улам.
Поп тӱрдын йодыштэш Чойа койыш дэнат тӧча, тамык дэнат лудыкта, 

райым сӧрэнат онча, ласка кумыл дэнат ойлышын койэш, шыдьщ мутяанэнат 
о«ча, яымат ок нолшо.

— Шкэ лэчшэ Йод,— шкэжэ еайракын шинча. мый гын, ойлэнат ом сэ- 
II'э,— канмым вэлэ колэш.

Пэш чот сырмыж дэнэ ион, шынчыр дэн йолыгатымо ний мучыштымыда 
тОрштэн, омсам вийан чу малый, пбртым виш кодэн лэктэ.

— Тылэч вара утларак каргымэ лий,— кудывэчым пэлэ эртммэк, крэс 
дэн окна вэкэ рӱвэн, кычкыральэ.

Пӧртӧнчылнӧ вучэн шогышо Элэксэй кува, попып сырмыжлан лӱдын, по- 
чяпыжэ лэктын куржо.

— Молан сырышыч, бачышка?
Поп мӱндыркат торлэн. Элэксзй кува урэмыш лэктын шогал!»э. Калык 

пайрамым ышта. Ватэ-шамыч коктын — кумытыи пӧртгыч пӓртыш пурэдэы, 
мурэн-мурэн койшланэн, Элэксэй кугызан гШртшым коклаш кодэи, эртэн-эртэн 
кайат.

— Элэксэй ватэ акай! Пайрэмыш от лэк мо? Сыра 1) йӱаш мий,— Кошай 
Йогорка ватэ пэдэштышын войэш.

Тэвэ нӧрйэн1 ырвэзэ тушка, кармоньым шоктэн, кэчываштэкым 2), кам- 
пэткым, мугиндым пурын эртэн кайат. ✓

Почэшыштрак кодын, ӱдыр-шамыч, пэлэдышан шаль шовычым пидыв, 
чийалтымэ лопка ӱштым ӱшталын, тӱргандран шэм ыштырым йолвургэш кӱж- 

нӱтырэн, тыгыдэ ний дэн тодмо у йыдалым пидын. вэсэ-вэсыштын кидыштыи 
кутан, ошкыднт.

Умбалнэ корэмыштэ, корно дэч ӧрдыжштӧ, кок икшывэ, лумым кэлын, 
сип ?) толгыч койыт.

Коктынат ик изэрыш 4) кычкалтын улыт, пӱгырнэн курыкыш ныкшэ 
шупшын кӱзат. Тидэ Йогор дэн Лисук улыт.

— Ой, авай, шушнаш нолгао, йарнэн пытышпа,— пулвуй кэлгыт лумыш 
пурэн шогалын, Лисук пӱжалтшэ шӱргыжым пижгэргэ 5) дэн ӱштэпг,

— Молан тура курыкым кӱзаш тӧчэда? Тайылрак вэрым кычалам ыльэ,— 
лумэш пижшэ иэдэрым Марпа кува такыр корныш лукташ нолша.

') сы ра— пура.
2) к э ч ы в а ш т эк ~ -с эм ь а н к э
л) с и п — корно д эч  поена
4) И зэ р — нзитэр.
’) п эж г эр г э—пи ж  кдргӧ.



Пӧртзти шкэтыэ кодмэкыжэ, Элэксэй кугкза контамбакак кӱзыш. Малэн 
колтыизжэ ильэ. Омо укэ. Вуйыш нк кугу пщцьщаш вӱржла кэрылтын.. Кувэ 
•длыман? Еушто кандым муыман? Сакладыш шуаш йӧршӧ ӱзгарат кодык 
^шдг. Озым атсажымат ужалынэжэ ыльэ,— ыш кзрт.

Озым КЫ8ЫТ лум лӱвалнэ. Ончыкыжо ала мо лийман. Кзҥэжыш лэкмэшкэ 
пьгтэҥ ончэм,—Вакш ?ӧдыр тыгэ вэлэ кутыра.

Тыгай йӧсӧ годым Элэксэй кугыза кэч кунамат кндышкыжэ кӱслэм на- 
лэш, Йужо ӓэҥ тыгай годым ӱмбач-ӱмбач трупкам шупшаш шшэш. Элэксэй 
кугыза тамака гаупшаш тунэмын огыл,— кӱслэм пэралта, кӱслэ мур дэн шӱм- 

--ПЫМ лыпландара.
— Эй, ушдымо, кӱслзм шоЕтэн кнйашыжэ от вожыл мо? Кнндым кычал- 

.щаш! Тыгай кугу пайрэм годымат-йэшэтыи шужыктэн шннчыктэт... Колэн пы- 
тымьшам вучэт мо?— кӱслэ йӱкым колын, пӧртыш нурышо Марпа Еува шыды-
ЖЫМ ЛУЕТЭШ

— Авай, кнндым пу, кочмо пэш шуэш—Иогор дэн Лисук йӱкын магы- 
рэн сбрвадат.

Лочо Раман вэлэ шыпшинча. Шинчажэгына „чыл-чыл-чы-ыл“ оичалэш. 
Ныд ийым вэлэ эргэн гынат, шӱргӧ чурийжэ шоҥго ёыҥым ончьшта, понда- 
тыжэ гына укэ. Раманлан пзиньэк орлыЕьпп логалаш вэрзнггыр. Тадукащ а за -  

жэ годымак нӧшыржӧ, вож-коЕлаш волэн, шуко тодаштарэн, шуко шортарзн. 
Пӱдшӧ— Еэчыжэ шортшо аза еэч  кӧмат йыгыштара. Садлан, утэн шортмыжо 

чнэдым Раманым тэлэ йӱкштӧ жаныштэ чард кутанжэ дэц лумыш луктын шын- 
дымапгат лпйын. Кочдэ—йӱдз шинчымашымат, йӱкттымат, шокшымат изи 
Раманлан шуко уж ат пэрнэн.

Элэксэй кугыза нымом нэлэштыдз, коҥгамбач йывыз-йовыз водыш, ту- 
мыш вузъгеан шӱкшӱ мыжэржьш чийыш, йыдал кандрам ӱштальэ, корак пӱ- 
жашяык тошто уншым упшальз. Вара, ала мом кычалншн койын, оҥамбалнэ 
удыркалышат, лочо Раманым тупгычшо вӱчкалтэн, шинчашкыжэ тура ончальэ.

— Ньа-ньа кӱлэш мо? Ньаммэт шуэш мо, Рамук?—йодо.
— Ы!.. Ы!.. Ы!..—манын, Раман йара руакш лэҥэж вэкыла кидтэ дэ- 

■пат, вуйжо дэнат ончыктыш.
Элэксэй кугыза чытэн ыш кэрт, кумылжо тодылто. Пурса гай шолдра 

тӱчалгышьш лэктын, шннча вӱдшӧ шӱргыжым нӧртыш.
Эргым! Кизтым ну! Ала тый пийалэшэт иктаж поро йыным йумо ваш 

ыгата,—маоын, Раманын кидшым кучэн, Элэксэй кугыза, мыжэр пюкш муча- 
шыж дэн ншнча вӱдшым ӱштылын, лэктэ.

Кунпсо кайшашьшым альэ раш ок шинчэ. Садлан, ни тышкыда, ни туга- 
кыла ошкылдэ, урэмыштз ик магал тарваныдэ шогыш.

—  Вакш пбдыр дэк кайаш гын, сак.тад лэч посна ик крэҥга дожанш- 
мат ок пу, Кошай Иогоркамытшэ пэш пэшкыдэ улыт, шуко сӧрвалтарат.

— Тыгэ шогэн ок йӧрб, кэч кушко гынат ошшлшага,—-мапын, Элэксэй 
кугыза урэм мучко сонтыртатыш.

Тидэ жапыштэ иакча шэнтэкэ йэчэ дэн йэҥ толын шогадьэ. Иэчыжым 
кудапшн, иэчэ коч вончыш. Тупыштыжо мэшакыш оптымо пумалтыш уло.
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Нзчым квДыш налын, лумым кэдын, пӧртончыл вэкыла ошкшьо. Портышк»-
МЫСЭ д у м ы м  ПЫрДЫЖ ВЭ1ЭН ПОЧКаДТЫМӦК, ИЗНШ КОЛЫШТ ШОШШ. П ӧ р т ы ю т ӧ  ЙОМ.Ӓ

шортмо йӱк шокта.
—  Шужэн шинчат очыний. Икшывышт кочкат шортыи-щортын йодыг,—  

шоналтыш. Шртыш пурьтмэкшэ тудын толмыжлая куавыгот. йогор овчыкылш 
ммйэн шогальэ.

—  А-а! Ынду коҥга шэҥгэк ошда шыл моӰ—тошто койщыттвш шар- 
НЭН, толшо йывг йодо.

—  Йогор! Мо пышт жойат? Иэал оичык мийэн тогалмз сай мо? Вожы- 
даш кӱдеш,— Марпа кува шӱрдылэш.— Икшывым муынат мо? Учичыл тыЯыи 
ийашэт огыл вет.

Учичылын мэшакгычшэ тамлэ ӱшн лэктэш. Шужэн мдышэ йьшъш нэр 
ӱшпыжӧ талэ лнйман. Йогор— мэшак дэч ок ойырло, мэшакым вучыдо\т Мо 
удмыжым кид шӱмжӧ дэнат, нэр ӱпшыж дэнат шижэ.

—  Киндэ еукыржъш кушко наҥгайэт?— йодо.
—  Нигушкат ом нантайэ. Тыланда кондэнам.
Дӧтыр Григорыч мэшакым рудыш. Ик сукыр нивдым, пзл эрдэ взорык 

шылум лукто.
—  На, икшыввт— шамычым пукшо,— манын, киндэ сукыр дэн ердэ ши- 

лым Марпа кувалан виктыш. Вара кӱсэнгычшэ мӱкиндым луктын, икншвв—  
шамычлан кокытгычын пуэдыш.

—  Эргым, иктыжым мыланэм пу,— манын, Марпа кува Раман дэк квд- 
шым виктыш.

Мӱгиндым шупшыя валмэ дэч лӱдмыж дэнэ лочо Роман, иктыжым жи- 
дэшыжэ чот Еормыгаталын, вэсыжым чот пурлын шындэн, омбал мучашшла 
иисын нушкын, пусакыш мийэн шивчэ.

— Мый тэндан дэк ик еомыа дэн тольым,— пальто полтьшшжым мучыш- 
тарэн, Пӧтыр Григорыч помышгычшо ваи вӱдылка книгам лукто.

— Тидэ кнага—шамычым улакрак вэрыш шылташ кӱлэш. Нущ> нугы- 
жамсӱмыраш, у илышым, вэсэ-вэсым пыоырыдыман илышым ышташ туныктат. 
Садлан нуным становой, урӓтник, стражник— шамыч путыракак огыг й брате. 
Школышто кийкташ ок лий. Тушко урӓтник чӱчкыдын коштэш. Шукэртэ огыл 
нӱтынь вачврэм сӧснала пургэд лэатэ. Кычал муэш ыльэ гын, Сябирыш кайм>. 
доч утлон ом кэрт щьэ,— книга шыдташ йӧршӧ вэрым пӧрт кӧргыштӧ учичыл 
кычалэш.

Лочо Раманын шинчӓжэ учичылым н?ш кӱта, тудые почэш коштзш.
—  Тэвэ тидэ вер пэш сай дийшаш. Урӓтник толэш гынат, тыштэ ончаш 

ушошыже ок воч,— манын, Пӧтыр Григорыч книга— шамычшым омбал лӱвалн^ 
шинчышэ комдышто кийшэ кум пгая пырые лӱвако шарэн пЫгатЫш.

—  Ну, пырые, тидэ кнага -шамычым сайын кӱтӧ. Игэтым туишан д у ч ,  

куаэ аралэт, тугак аралэн шого. Ур&тниклап наҥгайашыжэ эрыкым ит пу. 
Налаш тӱналэш гынат, шинчажым удырал лукмешкэ кырэдал.—маныл, ,.чевв,- 
рын" ыштен учичыл лектыв кайыш.
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Совзт ушш КСМС0М8ЛЫН Й1ДЭШЫМЫШЭ ГНЗЗДЛИН-
М ари кун дэм ы сэ  пионьэр  д эч  кугу салам.

Уло шгоньэр. школьник в иным шошо агалан йамдылалт-
м'Зшвэ. :

Шэмэр кадыкы&г, колэктивизатсэ йыр чумырэн, шошо ага
лан 27% озанлыкым колковыш ушаш талын пижына. '

. Шэмэр. паша вэрч крэдалант. вичийашым —ныл ийштэ тэ- 
.мащ мэ пионьэр-влак-Ярэ

йамдэ
улына!

Комсомолын 9-шэ сйэздлан пионьэр 
сальут.

К ом сом олы м  алмаштышэ рапортна.
Кундэмыштэ 210-пионьэр отрад ильэ. Тока: 270 отрад 

4 8 5 9  пионьэр ильэ, кызыт 10.811 пионьэр уло. 510 октӧ- 
брат ильэ, кызыт 1.687 октӓбрат уло.

Наркойзэм дэнэ пунчалмэ договор почэш пашалан пиж- 
мэ. Политэкник школ чыла вэрэ ыштымэ огыл. Тӱҥалмэ 
пашам ыштэн шуктэна.

Ышкэнан радам на н кугэмдэна. Комсомолын 9 шэ сйэзд 
лӱмэш шӱдӧ дэнэ пролэтар ночам пионьэр ушэмыш пур
тэна.

Тунэмдымым туиыкташ, 
Культур вэрчыи крэдалага, 
Бригадышкэ вазалтса, 
Пав-завод дэч пда код.

Б. Ш ами.



Тунэмаш, тунэмаш, тунэмаш.
1.200 йоча 1 школыш мийдэ
5.300 подросток  |  к о д ы ;.

Чылам туныктымо дэн ликбэз пашам большевик темп дэ-н 
виктарэн —

Лопин сугынььш шуктэна.
— Кажнэ пионьэр, школьник тунэмдымым туньштыжо.

Мари кундэмын 10 ий тэммэ пайрэмлав ик туиэщ ы - 
мат ыжнэ лий.

Тядэ мэмнан лозунг лиЙжэ.
Пэвральын 15-жо—чылам тувыктымым оичымо кэчэ. Мэм- 

нан паша:
Школышко кэчэ кодыдэ кошташ. Ик тунэмдымэ подрост- 

кат школ дэч брдыжэт ыжнэ код.
Ш к о л ы ш т о

Тунэммашым тэргэн налаш кажнэ отрад гыч бригадым 
колташ кӱлэш.

Тунэммэ паша дэнэ пырльа шошо агалан йамдыладтма- 
шым тэргэп налаш. Шошо агалан йамдылалдага калык,ым по
жал д а т  к у л е т .  И.

26 П и о н ь э р  Й ӱ к М  I — %
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Ронто шкоп.
Роҥго пгколын пӧртгаб изи ильэ. Тэний чанлз школ п^р- 

тым пуышт. Клуб, кукньо уло. Шокгао кочккшым ыштэн 
улына. 

5"маштв 105 тунэмшэ, 3 туныктышо ильэ. 
Тэний 5 труп уло, утуныктышо. 
Пионьэр отрад уло. Кнагам, газэтым, журналым 45 ту

нэмшэ налэш.
Т. Йоча.

Школ парт изи.
Шэрнур к-н Т-блак р-н Чашкайал школ порт изи.
Кум груп уло, адак кугу йэҥ влак тунэмыт. Кэчвал 

мартэ кок груп тунэмэш, кэчвал дэч вара ик груп. Кастэнз 
кугу йэнг-влакым туныктат.

Тыгэ шагал тунэммэ дэнэ шынчымашым шагал налына, 
Тазалыкна локтылалдэш вэлэ.

Ончыкыжо кугу йаллан, школыжат кугу лийжэ.
Вара спэктакль шындатпат лийэш ильэ.

И ы ванай  Иыван.

Ӱжыт.
Шэрнур пионьэр-влак ик ийаш договорым ыштышт.. 

Тидэ договор почэш Иошкар-оласэ пионьэр отрад влакым 
тыгак ӱчзшэм паша ышташ ӱжыт.

Шэрнур пионьэр .
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Шэрнур кантонысо пионьэр-влак, сотси- 
ализм ыштымаштэ.

Нйон'Ыр, школьник-влак, комунист партийын, комсомолын- 
нодшышыжо. Вичийашым—ныл ийштэ шуктымаштэ нионьэр- 
влак тыгай пашам ышташ кбнат:

Промышлвныслан 8000 кг. куртыьӧ иудыргым, 885 кг. 
мэталым, 8.400 кг. тошто кагазым погаш.

Аныклымэ касышкэ 80 йэҥлан оксам пыштыкташ. Чыла 
пионьэр, шкӧльник-влак оксам аныклатп оптышт.

Школ йыда йоча-влаклан копэративым ыгйташ.
Школ йыда мастэрскойым ышташ.
Кажэнэ школым колкозышко лишэмдаш.
Школ пэлэн 25 йоча колкозым ышташ.
20 каиык ончьшо вэрым, 5 ир мэраҥгэ (кролик) ончымо 

вэрым, кажнэ колкозыгато, школышто— покчам ышташ.
Кажнэ пионьэр ышкэ суртыштыжо шурным эрыктэнуды- 

жӧ. Адакшым 28 тон икииашым колкозлаштэ эрыкташ. Млан- 
дэ ӱйаҥдаш 4.000 кг. ломыжым, 800 кг. лум погаш, 400 кг. 
кайык тэрысым. Еалык коклашкэ 5.000 йал озанлык кнагам 
щараш.

Зайомым 280 тэҥгэашым налаш. Кажнэ отрӓд 10 тэнтэ- 
ашым налжэ. Еалык коклашкэ зайомым шараш.

Кажнэ пионьэр „Кожла кэчэ44 годым—20 пушэнтым шын- 
дыжэ. 885 шырчык омартам ышташ.

Колкозышко у ж ат .
Колкозлап наша ышташ 20 вӱмам ышташ. Киндэ йамдыл- 

маштэ правитэльствэлан полшаш.
Кэҥэжым кажнэ пӧртыштӧ тӱньыкым оичаш. Шӱчым эрык

таш  ужаш. Пӧрт йыда вӱд пэчкэм шындаш.
Пуртысын пойанлыкшым палэн налаш.
130 тунэмдымым туныкташ.
Еалык коклашкэ тыгай газэтым, журналым шараш:

„Крэстйанскайа газэта“ ............................... 800
„Пионьэр йук4 4 ...................................................... 850
„Клич п и о н э р а " ..................................................200
„Дружныйэ рэбӓта**  .........................................120
„Мар. Правда4 4 .......................................................100
„Рвэзэ кому нар4* ..................................................280



„Комунар“ • . . , . . . . . . . . . 8Ш
„Марий комунисти .............................................300
„Пионэр правда“ .......................... 100
„Моло газэтым ... . . . V . . . . . . .  100

Кажнэ отрад, колкоз пэлэн йошкар пусакым иочшо,
Школлаштэ 10 радпом шындаш. Подитэкник школым ыш

тэн шукташ.
Кок ийикгрупы ш то тунэмшэ ыжнэ лий. Школ гыч шылын 

кош тмим пытараш.
П о л й т э к н и к  школын конпэрэнеым ышташ.
Кожнэ школышто клуб пашам вййаҥдаш.
10. Иумыдымо ушэмым ышташ.
Удыртыш, моло чэр дэнат крэдалапт.
Арака йӱшӧ вӓштарэш дэмонстратсым ышташ. Арака 

кэвэтым шагалэмдаш.
Кантоны што ӱдрамаш-шам ы чы м у мы лтарэн—т ы  макш ы м 

кышкыкташ.
Коыпаньэ эртармэ годым йал совэтлан полгаэн шогаш.
Дирижабль ышташ 100 тэнтэм погаш.
Сар пашалан тунэммэ 7 кружокым ышташ. 20 вэрэ 14)К К. 

„Друг дэтэй“ ушэмым почаш.
Пцоньэр ушэмым 1000 пионьэр марка шукташ. Эн утла- 

рак колкозник, тулык йоча влакым отрӓдыш пурташ,
Кантонышто пионьэр клубым ышташ.
Бэс кугыжанысэ шэмэр йочалан полшэн шогаш, 150 тэҥ- 

гэм иогэн колташ. 5 вэрэ МОПР ушэмым почаш. Вэс кугыжн- 
ньппкэ 25 сэрышым колташ.

. №  1;—2 П и о н  ь э р И ӱ к. 29



Тэ йамдылалта мо?
Школ, район йэда политэкник школышто тунэмшын 

конпэрэнсэ (погынымаш) лийэш. Тый дэчэт поена школын 
тунэммыжым вэсэмдаш ок лий! Мо нэргэн конпэрэнсийыштэ 
кутыраш тӱҥалыт, тудым палэн лийза.

Ончышаш паша.
1) Сотсиализм ыштымаштэ школ, тунэмшэ, пионьэр мо

тай  пашам ыштэн?
2) Отрадын, школын рапортшо. (Ыштымэ пашам ойлаш 

тӱҥалыт).
3) Наркомзэм дэнэ ыштымэ договор почэш —Канзу дэнэ 

ик школ дэнэ вэс школ договорым ыштат.
4) Колкозышто йоча-влаклан пашам кузэ ышташ, тудын 

нэргэн кутырат. Ш колышто, отрӓдыштэ нинэ пэчэтлымэ 
ойым тэргэн налаш кӱлэш. Мо уштарышашым ышкэ ыштыза. 
Могай паша окшаклэн толын—тудым ида мондо.Тэндан ра
но рты м моло йоча-влак вучат.

Конпэрэнсышкэ ком колгаш?
Район конпэрэнсышкэ 150-200 тунэмшэ погынышаш. 

Конпэрэнсыш кайаш дэлэгатым тунэмшэ-шач ышкэ сайлат. 
Конпэрэнсышкэ школыш коштдымо мастар пашалан мош- 
тышо йоча-влакымат колдаш лийэш.

Конпэрэнсылан кызытак йамдылалдаш кӱлэш.
Политэкник школышто тунэммашым мыланна кажнэ 

ш коллаш ю  ш араш  кӱлэш.
Тидэ пашалан рӱж пижын, ыштэн шукташ кӱлэш.

Туныктшо.
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Книга савыктымаштэ.
Йошкар-Опа типограпыштэ '25 йоча тунэмэш. Шукужо 

марий улыт.
Буква погымаштэ 12 йэҥ. Сӱрэт ыштымаштэ—о йэҥ 

Кнага пэчэтлымаштэ 5 йэҥ. Кнага ургымаштэ 5 йэн\
Тунэмшэ влак соттаҥасымэ договорым ыштышт.
«Тунэм шудэ паша гыч кайаш огы л>-манын ыштышт.
Учэник влакын илышышт сайэмьгн. Умасэ дэч сай илат. 

Интэрнат уло. Ш ушаш кэчылаштэ шокшо кочкыш лийэш. 
Кочмо, йӱмӧ вэр почылдэш.

Учэник-шамыч пашачэ лийын лэктыт.
К у н д ы ш  Ч опай.

Увэр.
Лэнинградыштэ, „Йошкар Путиловэтс“ заводышто па- 

шачэ-шамыч 56 олмэш, кэчыштэ 90 трактырым ыштат.
Тидэ кум тылзэ кудлаштэ Закавказийыштэ 27 тӱжэм 

сурт колкозыш ушнэн.
@  25 тӱжэм паш ачэ-влак, колкозышко паша ышташ 

каймылан ик ий тэмэ. Йал дэнэ паврик, заводын ваш кыл 
кучымашышт пэҥгыдэмэш.

©  Пашачэ-влак шукыжо илаш колкозэш кодыч.
©  С акы р л и й эш . Вичийашын кумышо ийыштыжэ 

169 сакыр л у к м  о з а в о д .  25 мл. сэтнэр сакырым 
луктэш.

©  Срэднэволжск крайыштэ, кок тылызат пэлэ ударлэ 
квартал жап кудлаштэ—61 тӱжэм сурт колкозышко пурэн.

@  Эн он чы лн о . Киндэ йамдылмаштэ суас рэспублик 
эн очылно шога. 112 прот. киндым погэн планым уто дэнэ 
тэмэн.

©  Ик ий о н ч ы ч — 1931 ий йанварын 1 шэ Туркэстан— 
Сибир, кӱртньӧ норным ыштэн шуктышт.

©  Йанварын 16 - што комсомолын 9 шэ погынымаш 
п очылдын.

®  Йанварын 23-што марий кундэмысэ С-зэтын 9 по- 
.гыныадашыжэ почылдын.
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Мыскара-влак,
Йош кар-О ла  9 ий тунэмман шкоды- 

што радио кружок уло. Кружокы што 
кастэн радион  тӱрлӧ ӱж а ш л аж ы м  тӱнэ- 
мыт, Ваш-ваш йодыштыт.  кангдшат.

— Иогор, могай „элэмэнтым" шинчэт?
— .*8рздный элэмэнтым^ палэм.

—  Могай „приэмникым“ шинчэт?
— Радиоприэмникым, дэтприэмникым,

— Васлий, тый нунар ийаш улат?
— Лу ийаш.
—- А шочмэтлан кунар ий лийэш?
— Шочмэмланжэ шым ий лийэш.

..Пионьэр йук“ журналым ужьш, пэш йыбыртышым.
Кэрнакак, лудтэ чытэт мо? Садлан сотсиалист таҥасымэ- 

дэнэ: Градов И. (Кужэнэр гыч), (Шэрнур гыч): Лэпон Кыр- 
лзм, Токсыбайэв Никодимым, Вэдэрникова Клавим, Биру’-  
нова Нат., Глушкова Нат. (Торйал гыч) Бэрдникова Лид., мо- 
лымат Пионьэр йӱк“’ журналым ик талуклан налаш ужам..

Ш а в эр д ы н  М иклай.

Журнал налаш ужам

Шгбдар Данил.
Мур.

Сылнэ мутан журналым,
,,Пионьэр йӱкым“ йӧратэм. 
Комсомолка акайэмлан 
Тачэ мыйэ налыктэм.

Иктэ котдэ, вӱйгэнат. 
Ликпупктышко кайэна. 
Иктэ кодтэ, вӱйгэнат 
..Пионьэр йукым" налына.

Йзштубайэв Д.

Рэдаксий колэтий члэн-влак:

Мокэйэв. 
Стрэльников. 
Чавайн О. Г.
Д ан и л ов . -



„Пионьэр И9к“ журнплын окшэ:
Ик ийлан 1 тэҥгэ.
Пэл ийлан 60 ыр. 
Кум тылчылан 30 ыр. 
Ик тылчылан 10 ыр.

Оксам тыгай адрэс дэн колтыман!
О
Иошкар-ола Марийскому Областному 

Издательству.

Кантонлаштэ почтышто, писмоносэн,- 
влакат подписным налыт.

Первая типография Маробиздата. Йошкар-Ола. 1931 ий. 
Мароблит 50. Наряд Л» 3. Тираж 1000,
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яй_« ЖЖурналым мый ом луд— ко манэш? ж
н |||Ш И  Ж

Ж1Гоп, кулак, карт эргэ. Нуно совэт, кол- ^  
хоз пашалан, вичийатпым ныл ийыштэ шук- ^  
тымаштэ торэш шогат.

„ПИОНЬЭР Й ӱ к “ — мланна ок к у л ! - к э  манэш? I
Паига ышташ ӧрканышэ Тушман вашта

рэш крэдалапг лӱдшӧ. Сотсиализм ышты- 
маттттэ почэш шУдырнышо-шамыч. Шошо 
ага эртарымэ гыч шылпгэ. Нинэ кашак ку- 
ваваштын йомакым гына колы штага йӧратат.
Илынг дэч шэҥгэлан кодыт.

„ПйОНЬЭР И ӱл“ — мланна ок кӱл— кӧ манэш?
Ышкэнжым моктэн коштшо. Журналым 

томам ышташ тӧчышӧ. Вурсэдалшэ, крэ- 
далшэ, йумылан ӱшанышэ йоча.

ИПионьэр Й9к“ „Пионьэр ИУк1
Клас тушманым,
Погым,
Шылын коштгаым,
Вурсэдалш ым крэдалшым, 
Тошто илышыш чакнышым,
К улакым. мужшгчым, 
попым, картым,
Колхоз ваштарэш шоп,иным,
шокшо тул дэнэ по- 

ньыжэш.

Лудшо-шамычын 
ваш-мутышт: ыш- 
кэнан р а д а м ы м  
шукэмдэна.
Журналым налы- 

на, шарэна, возэн 
шогаш тӱҥална!

I
8
Ж
Жж


