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Пионьэр муро.
(Такмак-влак)

Олыкышкэт миальым,
Чэвэр пэлэдыш погалаш.
Пионьэрыш возалдым; ,
У пашалан туэнэмаш!

§
Упэм кудыр, вот кудыр,
Упшэм кудыр, вот кудыр.
Шкэ мотор, мо мотор,
Пионьэр отрӓд, вот мотор.

§ '  г  •• .
Чэвэр олмам кочнэда гын,
Олма пакчаш пурыза.
Иошкар оҥан лийнэда гын,
Пионьэр ушэмыш ушныза.

§
Корно лийыдэ лакэ ок лий,
Лакэ лийыдэ вӱд ок лий;
Пионьэр лийыдэ ушан от лий,
Ушан лийыдэ у йэҥ от лий.

§ ,
Вӱрла койшо тистыжэ,
Эрык йужышто лойгалдэш.
Нэмнан эрык мурынажэ,
Тӱньа мучко шэргылдэш.

Мачвэ— Саньук.



Мар. ж .

Г - 5 ТРиьосэ простр-вш, яшнызд!

тылчэ иыдя лэкш э
СЫЛНЭ МУТЯН, СӰРЭТЯН 
ЙОЧЯ ЖУРНЯЛ, ОБОНО! 

ДЭНЭ ОБКОМОЛЫН 
ОРГЯНЫШТ.

Иай- 
№ 5—8.

1930 ий 1-У1 гыч лэктэш.

Керн К9НДЭМЫН Е0ТС8 ЯПИШ 1ШШ01ПТЭ ОНЧЫКО каймы-
жым* чыла йбсылык сэҥымым ончымаш— яумышо ий- 

двлык йубилэй вийан лийжз!
Лу ий сотсиализм корнышто.

Ш уко тӱжэм ий дэнэ Росийсэ кугыжан правитэльствэ права пудэ 
мари шэмэрым ышхэнжын кулы ш кы жо савырэн,  пызырэн ашнэн.

„Октьабр  рэвольутсий тыгыдэ натсий пызырымэ  тӱньа олмэш, 
чыла натсий кэлшэн илымэ тӱньам,, (Лэнин; пролэтар диктатурым 
ыштэн.

Моло натсий калык дэн тӧр,  мари шэмэрат Лэнин партий вуйла- 
тымэ почэш пашачэ клас дэн кэлшымаш ым пэнтыдэмдэн,  1921 ий
ыштэ  шкэ озанлык,  культур илы ш ы ж ы м  ончыко вийан колташ Авто
номный Поена Кундэмым ыштыш.

15 ий ончыч шэмэр мари каргалтмэ шотышто илэн. Чыла шо- 
т ы ш т ат  почэш кодын шогэн, колэн пыташ тӱҥалыныт  ыльэ.

Кызыт Совэт Ушэмысэ моло район  дэнэ пырльа мари шэмэр он- 
чыл рад ам ыш лэктэ. Мари кундэм почэш кодшо  сырйо пуэн шогышо 
район  гыч. промышлэный районыш савырна.
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Кугыжан правитэльствэ мари илымэ районэш промышлэнысым 
в ийаҥ даш  эрыкым пуэн огыл.  Октьабр  рэволӱтсий лиймэкат,  шужы- 
маш ий, чодра  пожар  промышлэнысым нӧлталаш эрыкым ыш пу.

Партий вуйлатымэ почэш уло йӧсылыкым сэҥымэ. Пытартыш 
ийлаштэ  чодра пӱчмӧ 2 заводым,  кэрмыч заводым,  элэктр стаьсым,  
ӱй заводым,  молымат шуко ыштымэ.  Лопатиныштэ пушэнтэ арвэр 
йамд ылымэ  завод ышталтыт.  Тидэ ийлаштэ район шотан элэктр стансэ 
„Маргрэс" ышталтэш.  Кундэмысэ промшлэнослан вийым пуэн шогаш 
тӱҥалэш.

Йош кар-О ла  дэн Зэльоный дол коклаштэ,  Дубовый-Мадар к о к 
л аш т э  кӱртньӧ корно ы шты маш  Кундэмыштына сотсиализм озан лыкым 

вийаҥ даш кумда корным почо.
Тидэ лу ий жа пы ш тэ  промышлэнос кушмо дэнэ пырльа мари 

п аш а ч э  шукэмэш.
Шэмэр пашачэ ты рш ымэ  дэнэ, сотсиалистичэский сорэвнованьэ 

дэн, ударничэствым ьумдан шарымэ дэнэ чыла йӧсылыкым сэҥымэ.
Индустриализатсий пашам вийаҥдаш,  йал озанлыкым сотсиализм 

корно дэнэ колташ корным почыч.
Колэктивизатсэ нэҥ ызэш йал озанлыкым вийаҥдымэ, сплошной 

колэктивизатсым шарэн,  кулак класым п ы т а р аш  пижмэ.

Кызыт 35 тӱжэм йорло, ик марда крэсаньык озанлык колхоз кор- 
ныш пэҥгыдын шогалын,  Совэт властьын пэнтыдэ эҥэрт ыш ы ж э  лин.

Колэктизизатсым кумдан шарымэ  дэнэ йал озанлыкы шкэ мэха- 
низатсий вий пурталтэш.  Мари Кундэмыштэ Орш анкэш ик машин 
трактр  стансэ ыштымэ.  Торйалэш вэс МТС лийэш.

Кундэмысэ озан лык ончык каймэ сэмынак культур паш аштат  
кугун ончыко каймэ. Всэобший обучэнийым и лы ш ы ш  пуртымо, поли- 
тэхник школым ыш таш  тӱҥалмэ.  Тунэмдымым,  шагал тунэмшым тӱ- 
жэм дэнэ туныктэна.

Лу ий жапы ш тэ  мари шэмэрын тазалыкш ым  чот аралэн шогымо.
Мари Кундэмысэ парторганизатсэ  партийын гэнэральный корны- 

жы м  чакныдэ илы ш ы ш  пуртэн. Кызытсэ жа пы штэ  эн осал пурла 
спортунизм,  „ ш о л а “ загиб натсиональный политик пудыртымаш в а ш 
тарэш крэдалын шкэ радам жым пэҥгыдэмдэн, кундэмысэ озанлыкым 
сотзиализм корно дэнэ вийан ончыко колта. Пашачэ дэн шэмэр калы к 
коклаштэ  ышкэ  чап шы м нӧлталын,  нуньш паша кумылыштым нӧлтэн 
парторганизатсэ  сотсиалистичэский сорэвнованьэ дэн ударничэствым 
чын корно  дэн вуйлатэн шога.

Мари Кундэмын 10-шо ийдалык пайрэмжэ мари комсомол шоч- 
мылан 10-ий тэммэ ж а п ы ш т а к  эртаралтэш.  Кундэмысэ комсомол орга- 
низатсэ сотсиализм ышты маш тэ  партийлан полшэн шогымо п аш ажым 
шымлэн налын, он чыклык пашалан ,  шкэ р адам ж ым  пэҥгыдэмдаш,  
вийан корным ончыкта.
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Лэнин натсиональный политикым чын корно дэнэ илы ш ы ш  пур- 
тымо дэн, совэт, озанлык,  копэратив,  моло апаратым сайэмдымаштэ 
йаты р  ончыко каймэ.

Курык Мари районым ы ш ты маш  озанлык дэн культур паш а ш тз  
ончы ко  к а й ш а ш  тэмпым вийаҥда.

МариКундэм кӧргыштӧ илышэ с у  а с шэмэс-шамычлан поена район.* 
почылто.  Тидэ паш а  Мари Кундэмысэ тыгыдэ калыклан Лэнинын нат
сиональный политикым и лы ш ы ш  пуртымым ончыкта.

Тидэ лу ий— Мари Кундэмын сотсиалистичэский индустрий ша- 
ры мэ  кумда корныш лэкмым ончы кты шо жап.  Тидэ лу ий—тыгыдэ 
поена крэсаньык озанлыкым сотсиалистичэский корно дэн вэсэмдымз 
жап .  Тидэ лу ий—Мари Кундэмысэ тӱрлӧ натсий коклаштэ,  тугак 
Совэт  Ушэмысэ уло насий коклаштэ кэлшэн илымашы м пэнтыдэмды- 
мэ жап.

Лэнин знӓмым кӱш нӧлтэн, Лэнин партий вуйлатымэ почэш, ту- 
д ы н  йыр чакэмын,  Мари Кундэмысэ пашачэ дэн шэмэр, клас тушма- 
нын  чар ак ыш тым сэҥэн, ышкэ  куатшым кугэмдэн^ моло калык  дэнэ 
в а ш  кэлшэн сотсиализмым ыштэн шуктэна.

Вийан лийжэ ВКП(б), Лэнин партийын,  тудын рӱдӧ комитэты№ 
вуйлатымэ почэш ончыко у сэҥымашкз!

Вийан лийжэ Мари Кундэмын 10-шо ийдалык йубилэй.
Совэт Ушэм вийаҥжэ!

Л ь в о в .
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1921 Мари автоном кундэмлан 1031 
10 ий тэмэ.

Марий автоном кундэмым почмо нэргэн
РСФСР ВЦИК д эн  совнаркомын пунчалжэ 

<{1920 ийын октӓбр 6-што, 249 №-ан „Извэстий" газэтэш пэчэтлымэ)
РСФСР Рӱдӧ Исполнитэльный Комйтэт дэн Совнарком пунча-

.лыт:
1. Марий калыкын поена Кундэмым почаш.
2. Граните дэн Поена Кундэмын положэнийжым комислан ы ш т аш  

кӱшталтэш.  Тидэ комисыш Наркомнатсын,  Наркомвнутдэлын,  Мландэ 
паш а  виктарышэ комисариатын прэдставитэльышт пурат.  Комислан 
поена кундэм почаш шонышо калыкын,  тусо губэрнэ Исполнитэлный 
комитэтын прэдставитэльышт полшат.

3. Комислан шкэ п аш аж ы м кӱчык жапыштэ  пытараш кӱшталтэш.
4. Комисым Натсий паша тӧрлатышэ комисариат пога.

ВЦИК вуйлатышэ М. Калинин. 
Совнарком вуйлатышэ В. Ульйаков (Лэнин) 
ВЦИК-ын сэкрэтаржэ А. Йэнукидзэ.

1920 ий. Нойабрын 4-шэ.

Эрык эл.
Шэмэр калык  
Пайа р кидэш 
Ожно йатыр 
Орланэн.

Тышкэ эрык 
Толмо дэнэ 
Ындэ шэмэр 
Куанэн.

Агул шамыч 
Чумыргэн,
Пашам ыштат 
Машин дэн.

Колхоз,  совхоз 
Шукэ мэш —
Индустрийжат 
Чот куш кэш.

Айста тачэ 
Тистэ дэн 
Урэмышкэ 
Лэктына 
Тышкэ  толшо 
10 ийлан 
Моктым мурым 
Мурэна!
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1 0 ИЙ ТЭММЭ КЭЧЫН ЛЗННВСКВЙ К0МС0МЗЛШ имшты-
шэ-швмыч дзч пионэр сапом.

Комсомолын Мери кундэмысэ оргзнизатсий 10 ий го
дым сотсиализм пронтышто.

Комсомолын Мари Кундэмысэ оранизатсын 1-й погынымаш по- 
чылтмэк 10 ий шуо. Пэрзой погынымашлан  800 комсомолэтс ыльэ.  
Погынымашкэ граждан сарэш пэнггыдэмшэ талэ 80 дэлэгат толын ыльэ.

Озанлык пашаштэ комсомол ышкэ талыжым ончыкта.
10 ий жапы штэ  комсомол организатсэ  озанлык пронтышто уло 

вийжым пыштэн комунист партийлан полшэн толын.
1921 ий дэч вара комсомол организатсэ озанлык пашам викта- 

т а р э ш  пижын. Оз анлык кӱры лты шым пытарэн, нӧлталаш полшыш,.  
у рлыкаш  шурным кы чалаш  полшыш.  Иал озанлыкым сотсиализм- 
озан лык корныш са вы ры м аш тат  комсомол организатсэ  ончыл р ад а -  
мыштэ шогэн. Комсомол организатсэ вий дэн Кундэмыштына 203 кол- 
хозым почмо. МТС ы ш т аш  комсомол талын полшэн.

Производство вэк.
Тидэ ийлаштэ комсомол ушэм производство вэк савырнэн. П аш а 

планым тэмаш вӱмам ыштат.  Прэдприатийлаштэ бригадым ыштэн,, 
сотсорэвнованьым и л ы ш ы ш  пуртэн.

Чодра  йамдылымэ п аш аш тат  план тэмышаш  вэрч комсомол т а 
лый  кучэдалын.  1000 комсомолзс чодра п аш а ш  мобилизовайымэ.  
Ч о д р а  волташ 200 комсомолэтс колтымо.

Комсомол культур вэрч крэдалэш.
Комсомол лу тӱжэм дэн тунэмдымым туныктэн, калык  ко кла ш 

культурым шарэн шога,  3 тӱжэм тунэмдымым туныктэн лукто.
Мари пролэтар кадр  йамдылымаштат комсомол пашам йатыр^ 

ыштэн.  Кок ий коклаштэ б ФЗУ,  стройуч школ почмо. Нинэ школ- 
лаш тэ  1000 йэҥ  тунэмэш.

10 ий коклаштэ комсомол ушэм лу пачаш кушкын.
1921 ийштэ 800 комсомолэтс ыльэ.  1931 ийштэ 8000 комсомолэтс:

уло.
Кулак клас  в аш та рэш  комсомол ушэм чот крэдалын.  Партийын 

тӱ ҥ  корныжо гыч лупш ал тмаш вашта рэш  чот крэдалын.
Умбакыжэ комсомол ушэмлан Лэнин туныктымым,  тэкникым чот 

тунэмаш пижман.
Лэнин знӓмым кӱш нӧлтэн комунист партийын тӱҥ  корныжо^ 

вэрч кучэдалын, вичийашым ныл ийштэ ыштэн вэс лу ийдалыклан* 
п аш а  ы ш таш  пижына.

Мокэйэв.
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П р о и з в о д с т в о  й а ч э й к э  п а ш а ч э  к о м с о л к а  ш ам ы ч.

Икшывэ-шамычын тошпэн шогышо вийышт сотсиализм 
штымаштэ кугу пояышым пуп.

Пролэтар класын пашажэ вэрч кучэдалаш йамдэ лий.
П ион эр  ор тан и затсы н  куш кы н то л м ы ж о .

Октьабр рэвольутсо мэмнан кундэмыштат комунист йоча органи- 
затсылан ш а р л а ш  эрыкым пуэн.

1921 ий дэч вара Чыкма дэт-домышто 29 йоча дэн группо по- 
чылто. 1923 ийыштэ 72 йоча дэн кок пионэр отр ад  почылто.  Вара 
Й ош кар -О ла дэт домэш пионэр отрӓд лийэ. 1-й йалысэ отрӓд  Пӱнчэр- 
Солаш почылто.

1924 ийын кундэм мучко 200 пионьэр лийэ. Вэс ийын 50 отрад 
1532 пионьэр улмаш.  1929 ийштэ пионьэр ортанизатсын 1-й сльотшо, 
лийын.

Кызыт МАО-што 320 отрад,  тушто 10.300 пионьэр уло.
Комсомол вӱдымӧ почэш пионьэр организатсэ  вийаҥэш,  ий 

йыда эн талэ  пионэр-шамычым шӱдӧ дэнэ комсомол уш эмы ш пуат.
Кызыт пионэр-шамыч партийлан,  правитэльстзылан паша ы ш т а ш  

полшат.
Пионэр-шамыч культур пронтышто, йал озанлык, про- 

мышлэнос пашаштэ.
Партийын,  правитэльствын пунчалмутым пионэр-шамыч шэмэр 

калыклан ыҥлыктарат .  Мэр п аш а ш т э  шэҥгэлан шӱды рны ш ӧ дэнэ чот 
кучэдалыт.
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Пионэр-шамыч 1212 тунэмдымым туныктэныт. 6230 экз. кнага 
ужалымэ.

Ш о ш о  агалан 125 п ырд ы ж  газэтым луктыныт.  40 й ош кар  пуса- 
кым почыныт.  2.226 тэҥгэаш кнагам шарэныт.  Газэт журналлан  
1746 подписным погэныт. Ш о ш о  ага годым 102 пионьэр бригадэ па
шам ыштэн, 2800 пут ӱ д ы ш а ш  пырчэ эрыктымэ. 3.000 пут ӱ а ҥ ды ш  
погымо. 196 озан лыкы м колхозыш пуртымо.  26 вӱма ыштымэ,  11 кол- 
хозым тэний почмо. МТС районысо пионьэр-шамыч 2 599 тэнтэм 
МТС шта ш погэныт.

Пионьэр организатсэ  клас тушман дэнэ, нунын агэнтышт дэнэ 
чот крэдалэш.  Ышкэ  йыржэ  шэмэр йочам чумырэн,  партийлан полшат.

Пролэтар диктатур— чыла натсий шэмэрлан сотсиализм 
штымз эрык норныш шогалзш йбным ыштэн.

Сотсиализм ыштымаштэ МЯО-н 10 ийштэ ончык каймыжэ.
Мари Кундэм почмо годым промышлэнос пэш шагал ыльэ.  Па

ша м кустар шот дэн 3 йандау завод, чодра химий завод,  коваштэ 
завод,  чодра пӱчкэдышэ завод вэлэ ыштэныт.

Тидэ жа пы штэ  шӱкшӧ  прэдприйатий-шамычым тӧрлатымэ, у 
тэхник шот дэн сайэмдэн, пашаш кэ  колтымо,  угычат прэдприйатий 
штымэ.

Комунист партий вуйлатымэ почэш Мари Кундэм промышлэно-  
сан районыш савырна.  Кӱртньӧ корно каймэ районлаштэ  у паврик, у 
з аво д  ышталдыт.  Элнэт Лэсохимий комбинат, чэрэпитсэ завод ыштал-  
тыт.  Маргрэс,  кагаз  ы ш ты ш э  комбинат ышталтыт.
Тидэ лу ий ж а пы ш тэ  промышлэнос паш ала н  4.800 тӱж. тэҥгэ кол
тымо.  Тэний 5750 тӱж. тэҥгэ колталдэш.

К у с т а р  п р о м ы ш л э н о с а т  почэш огэш код. 1925 ийыштэ 
3350 тӱжэм тэҥгэаш сатум штэн лукмо. 1930 ийыштэ тудын сатужо 
10.800 тӱжэм тэҥгэ маркэ кушкын.

Ч о д р а — мэмнан-пойанлыкна.  1920 ийштэ Куидэмыштына 800 тӱ- 
жэм кубомэтр чодра йамдылалтын.  1930 ийыштэ 5.925 тӱж. кубомэ- 
т р ы ш  шуын.

Й а л  о з а н л ы к  паш а ш т ат  пэш кугун ончыко кайэн улына.  
1913 ий шот гыч тэний 140 тӱжэм гэктар ӱ д ы ш аш  мландэ шукэмын. 
Йал озанлык машин шукэмын.  1921 ийштэ 100 тӱжэм крэсаньык оз- 
анлыклан  5930 плуг ыльэ.  1930 ийштэ 53 тӱжэм плуг. Кызыт  1460 
тӱрэдмэ, 1800 ӱдымӧ,  5 550 шиймэ,  4020 пуалтымэ машин уло.

Ш эмэры н  культуржым ончыко колташ 586 совэт школ,  16 тэх- 
н ик у м ,тӱрлӧ курс уло.

Шэмэрын тазалык  ар алы м аш тат  ончыко каймэ. Ончыко каймаш 
партийы н тӱҥ  ко рны жы м и л ы ш ы ш  пуртымо дэнэ лийын.

Л ьвов.



№  5—6 П и о н ь э р  И ӱ к . 9

Совэт властьын пэҥгыдэ эҥэртышыжэ колхоз.
М ландэ пэлэдэш .

Мари Кундэмын йал озанлык тидэ лу ий ж а пы ш т э  пэш кугун 
вашталтын.  Шкэт вуйа илышэ озанлык,  шо лдыра сотсилизм озан лы- 
'кыш колкозыш савырна.  Шога вуй олмэш,  озан лыкы ш у тэхник, 
кугу машин пура.  Мари Кундэм почмо 10 ийдалыклан пӧрйэҥ вэлэ 
огыл,  мари ӱдрамаш гычат 5 тракторист уло.

Ӱдышаш мыландэ кугэмэш .
Партий,  правитэльствэ полшымо дэнэ Мари Кундэмысэ шэмэр 

крэсаньык,  озанлыкым вийаҥ да ш пижэ. Ӱ ды ш аш  мландэ кушкын 
толмым тӱжэм га дэн ончыктымо:

1922 ийштэ . 122 га,
1930 „ . 462 „
1931 „ . 504 „

Колхоз вийан ша рлымэ  дэнэ йал озанлык машин ий йыда  ку- 
тун пура.  1920 ийштэ плуг—5930, ӱдымӧ машин 57 гына ыльэ.  
1930 ийштэ плугым—53000, ӱдымӧ м аш и ны м —1800, сорт иров кы м— 
7020 кондымо.

О ршан кы ш тэ  машин-трактыр стансэ штымэ, тушто 20 утла трак- 
тыр  уло. Вэс МТС Торйалэш лийэш.

Вольык ашнымаш.
Вольык аш нымаш  кундэмыштына пэш томам ыльэ.  Тидэ лу 

'ийштэ вольык ий йыда шукэмын.
1922 ийштэ 94 тӱжэм вуй ыльэ. 1929 ийштэ 199 тӱжэм. 1930 ий

ыштэ  173 тӱжэм вуй кодын. Кулак ӱчым ыштэн вольы кшым шӱш- 
кылын,  адак  агитатсий почэш тудын] кид йӱмакэ логал шэ  ик марда-1 
ша мыч вольыкым шагапэмдэныт.
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Колхозым,  совхозым кумдан ша рымэ  дэнэ всльык ашнымэ паша  
вийаҥ даш пэҥгыдэ нэҥыз  пышталтэш.

1931 ийштэ ӱдымӧ шудо 32 тӱжэм 600 га, кодшо  ийштэ 100 га 
ыльэ. Адак тэний 1447 тон силос ышталтэш.

Тэний шӧр  фэрмэ 28 шталтзш,  тушто 3300 ушкал лийэш.  57 сос
на вита ышталтэш,  тушто 2090 сосна лийэш.  Вольык урлык аш  сай- 
эмдьзмэ 189 вэр лийэш.

Чэрлэ вольык эмлымаш сайэмын.  Вэтэринар учаскэ 16 гыч 32-ыш 
шуь;н. Вэтэринар 19 гыч 46-ыш шуын.

о
Нал озанлык кадр кушкэш.

Йал  озанлык сотстализм корныш вочмо дэч вара тӱрлӧ спэтсиа- 
лист-шамычым пэш кугун йодэш.

1924 ийштэ йал озанлык спэтсиалист 67 ыльэ. Кызыт 215 спэт- 
сиалист уло.

Колхоз вийаҥдаш.
Иал озанлыклан  Совэт праситэльствын окса дэнэ полш ымаш  ий 

йыда кушкэш.  1923-24 ийыштэ Марий Кундэмлан 209979 тэнтэ,  кол- 
хозлан 1000 тэҥгэ колтымо.  1927 ийштэ чылажэ 598.100 тэнтэ,  кол- 
хозлан 32100 тэҥгэ.
1930 ийштэ чылаж э  1436100 тэнтэ,  колхозлан 833800 тэнтэ колтымо. 

Шэмэр крэсаньык окчылно ик корно гына—колхоз!
Крэсаньык коклаштэ тошто  шот гыч у шотыш, кулак кид йы-  

мач эрыкан, колхоз и л ы ш ы ш  вончымым ындэ сок ыржат  ужэш.
Тошто и л ы ш ы ш  са вы рнымаш  ындэ ок лий, кулакын ӱнаржэ  

пыта,  кулак клас вожгэак пытаралтэш.  Ындэ ик корно гы на—колхоз 
корно  ко д эш „—манын Сталин. Тудын ойж о  кэчэ йэда илы ш ы ш  пура.

Колхоз шукзмэш.
Колхоз— Совэт властьын пэҥгыдэ эҥэртышыжэ.  Партий вуйла-.  

тымэ почэш тарзэ,  йорло-шамыч 1919 ийштак  ушнаш  тӱ ҥ ал ьы ч-  
1919 ийыштэ  кок комун почылто. Мари Кундэмыштэ колхоз, кушкын. 
шогымашым ныл сипр ончыкта:

1928 ийы штэ 59 колхоз,  638 озанлык,  0.09%
1929 „ 214 „ 3328 „ 3,8 „
1930 г 550 „ 9816 „ 9,9 „
1931 „ 1310 „ 31497 „ 32,55,,

Культур илыш.
324 колхозым ончэн налмэ почэш культур паша тыгэ шарлэн.' 

шога:  кочмо вэр—40, лудмо порт—9, кл у б —12, библиотэк— 123, 
кино—4, р ад и о —23, пусак—61 уло.

Колхозник-влакым тӱрлӧ мастар паш алан  4050 йэҥым туныктымо 
Тэний 2000 йэҥ  тунэм лэкшаш.

Уло вийым тушман дэн э крэдалаш  пыштэна.
Колэктивлымаш пашаш тэ  клас дэнэ клас  крэдалмаш кэчэ йыда  

талышн а.  Колхоз ы ш т аш  тӱҥддмэк кулак  - шамыч энтэкым й а т ы р  
ыштэныт.  Ш ӱ д ӧ  дэнэ активистым пуштыныт.
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Комунист партий вуйлатымэ почэш Сотсиализм илышым шэмэр 
крэсаньык ышта.  Колэктизизатсым шарэн,  кулак класым йӧршэш 
пытараш  пижын.  Кулак,  тудын агэнтшэ— пурла опортунизм, „шола"  
загиб,  примирэнчзствэ ваштарэш крэдалаш чыла шэмэрлан талын* 
п иж аш  кӱлзш.

ЧОДРА ОЗ А Н Л ЫК
Мари кундэмын уло мландэгыч  61,2% мландыштыжэ чодра.  Кун

дэм штымэ цочэш 290 тӱж. гэктар чодра йӱлыш. Чодра локтылшо 
шукш  эҥгэкым кондэн.

Кызыт чодраштэ чара вэр 71 тӱж. гэк. пожар  дэн, врэдитэль 
локтылмо  150 тӱж. га. уло.

Иӱлышӧ чодрам эрыкташ Акмарчувлэс" ушэм ыштымэ. Тидэ 
ушэм чодра эрыктымэ олмэш,  чодрам ужалэн гына шогэн. 220 кустар 
прэдприйатий 154 тӱж. куб- мэтр чодрам кучылто.

Мари кундэмысэ чодрам йамдылэн промышлэный районлаш кэ .  
колташ йӧн лийэ.

Ончыклык паша
Йулышӧ чодра оргаж ым эрыктэн чодралан угыч кушкаш ~ 

вэрым йамдылыман. Чодра промышлэнысым вийаҥдэн,  корным ыш- 
тыман,  чодра дэн йал озанлык комбинатым ыштыман.

1927 ийштэ кундэмысэ чодра промышлэнослан 34 тӱжэм куб. 
мэтр гына пумо, тэний 490 тӱж. куб. мэтр чодрам пумо. Тэний Элнэт 
воктэн химик комбинат ышталтэш.  Тудо комбинат ий йыда 75 тӱж. 
куб. мэтр чодрам нал аш  тӱҥалэш.

Пӓтилзткын пытартыш ийлан Мари кундэмысэ промышлэнослан 
2 милионат 800 тӱжэм кубомэтр чодра,  пу, пундыш кӱлэш лийэш.

М эханизатсэ
Кызыт 178 км. кужытан кӱртньӧ корно уло, трактр корно кок 

вэрэ 35 км. уло.
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Тэний чодра шу пшы ктымо  кӱртньӧ норным 98, подьэсный кор- 
ным 70, трак тар  норным 24 киломэтр кужыт  ыштэн шуктышаш.

Чу
Иал озанлык комбинат

Мушмари лэспромхозэш 154 тӱжэм гэктар кумдыкэш ышталтэш.  
Комбинатын чодра пролэтар 1500 йэҥ, 1000 имньэ лийэш.  Ий йыда,  
1450 кубомэтр чодрам й ам дылаш тӱҥалэш.

Комбинатын 5000 га. пасу лийэш.  Панча,  вольык ашнымэ, кол 
кучымо,  мӱкш, охотник озан лык лийыт. Комбинат ышкэ п а ш а ж  дэн 
Провой кан-со йал озанлыкым вийаҥдэн колташ тӱҥалэш.

Чодра пролэтар
Кызыт чодра пролэтар 806 йэҥ  уло. Па ша  вий организоваймэ,  

ударничэствым пуртымо.  Ончы кы ж о чодра пролэтарым шукэмдэн,  
>нунын и лы ш ы шты м  сайэмдаш,  культур п аш ам виктараш талын пиж
ман.

Ударничэствэ
П ашач э  клас дэнэ пырльа чодра паш ачэ  шамычат сотсиалисти- 

чаский сорэвнованьэ дэн ударничэствым шарэн,  п аш а  шты м аш ы м  8 
кана шукэмдэныт.  О н чы кы жат  ударный  бригадыш у чнэн ончылно 

* ш огы ш о паш ам адакат  талын колтыман.

Курык Мари район кэчэ йыда ончыко кайа.
Лэнин н а ц и о н а л ь н ы й  политикшым и л ы ш ы ш  пуртымо дэн Кун- 

.>дэмыштына Курык Мари район почылто,  Курык Мари-шамыч сотсиа
лизм, культур илыш шоты што  вийан ончыко кайа.

Курык  Мари  ра йоныш то  кызыт 9672Ӧ йэҥ уло. Районын ончыко 
.кай мыж э шуко уло.

Промышлэнос.
Ожно промышлэнос пэш начар ыльэ. Промышлэнос п аш а  кус- 

тар шот дэн ышталтын.
Кундэмыштына Маргрэс ышталтэш.  Тудын п аш а  ы ш т аш  тун-ал

ьмэ дэн пырльа Курык М а р и '  р-н промышэлнос паш а чот вийна. 
252252 га чодра уло. Чодра пашаштэ  1674 йэҥ ударник уло. Па шам  

ц а й  ы ш ты м ы лан  ик бригадэ кид гыч кидыш  кош тш о знамым налын.

Йал озанлык.
Мари Мундзмын 10-шо ий йубилэйлан 5714 озанлык колхозыш- 

то шога.
Й ал  озан лык машин тэний 3655 плуг, 39 сортировко уло. Во

льы к а ш н ы м а ш ат  вийнэн.
Культур.

О ж н о  Курык-Мари р*о культур учрэждэн укэ ыльэ. Кызыт чодра 
паш а ла н  тунэммэ тэхникум, копэратив,  агротэхникум, промышлэно-  
экономичэский тэхникум, совпартшкол,  Йуриныштэ ФЗС,  ФЗУ, 

' 6  ШКМ, музыкальный,  инструмэнтальный школ,  2 мастэрской, сту
дий,  4 клуб, 2 музэй, 3 ка лы к  порт, 31 лудмо порт уло.
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П ропсойуз сотсиализм ыштымашкэ пашачэ класым  
чумыра.

Пэвраль рэвольутсо дэч вара Мари Кундэмыштэ профсойуз 
ушэм ышталтын.  Мари Кундэм почылтмо жаплан 6 пропсойуз,  тушто 
1486 йэҥ члэнлан шогэн.

Мари Кундэмын 10*шо ийдалыклан  22 пропсойуз уло, тушто 
21879 йэҥ  члэнлан шога.

Кызыт пропсойуз-шамыч производство вэк савырнэн,  промфин- 
планым тэмышаш, пашачэ илышы м сайэмдышаш вэрч крэдал шогат.

Ударнэ паша.
Совнархозын чыла промышлэносышто 1747 пашачэ кокла гыч 

1270 пашачэ пашам сотсорэвнованьэ дэн ударничэствэ шот дэн вик- 
тарэн колтат. Па ша  лэктыш шукэмэш,  производство п аш аштэ  ударник 
шамы ч пэртийын чын эҥэрт ышы ш  лэктыныт.

Йал озанлык пашаштэ.
Пропсойузын вэрласэ,  прэдприйатийласэ организатсышт,  пропсо

йуз вуйлатымэ почэш колхозым,  поена йалым ш эф ы ш  налыныт.  
13 колхозым почмо, тошто колхозым пэҥгыдэмдаш полшымо.  Йал 
о зан лы к  машиным йатыр ачалымэ.

Пропсойузышто 30С7 йэҥ члэнлан шогат.

Культур вэрч.
Кызыт пропсойуз культур пашам чот шара.  149 йошкар  пусак, 

28 клуб,  тӱрлӧ кр уж ок— 159, кино— 14, радио 108, прэдприйатийсэ 
газэт 2 уло. Политиклан тунэмыт-

Ола воктэныеэ озанлыкым (пакча,  ш ӧр  пэрмэ, моло)1б ыштымэ.
Мари  кундэмысэ промышлэносым чот вийаҥ дышаш,  Кундэмым 

сплошной колэктивизатсий район ыш савырэн,  кулак класым йӧршэш 
п ы т а р ы ш а ш  вэрч пропсойуз  ушэм адакат  чот крэдал шогаш тӱҥалыт.
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Лу ткрльтур рззольтусэ т а ш а ш .
Кугыжан власть тыгыдэ калыклан тунэмаш эрыкым пуэн огыл. 

Ш ко л ы ш т о  чэркэ вэралан туныктэн, шэмэрын вуйжым аҥыртарэн.
Рэвольутсо дэч вара,  Лэнинын натсиональный политикым раш  

-виктарэн шогымо дэнэ шэмэр марий йочамат туныкташ кумда корно 
почылто.

Ий йыда школ,  тунэмшэ шукэмын тольо. 1924-25 ийштэ тӱҥал-  
ты ш  школ 361 ыльэ,  тушто 20166 йоча тунэмын. Тэний 537 ш к о л ы ш 
то 49473 йоча тунэмын.

Всэобучым и л ы ш ы ш  пуртымо дэч ончыч йоча-шамыч тунэмдэ 
йытыр кодыныт.  Партий дэн праватэльствэ  кушкын шу шо йоча-ша- 
мычым туныктэн шукташ пунчалын.  Туныкты ш аш  йоча кундэмышты- 
на 8320 уло, альэ маркэ 6526 йоча вэлэ туныкталтэш.  „Кызытсэ ж а 
пыштэ чыла йоча туныктымым и лы ш ы ш  пурташ эн кугу паша,  тидэ 
п аш ам талын ончыко колтымо дэн гына культур рэвольутсын тӱ ҥ  
корно шу кталтэш “— Сталин йолташжаласэн.

Всэобучым и лы ш ы ш  пурташ обшэствэный организатсым сэдэп а-  
ш а ш  ушыман.

Всэобуч пронтышто пурла спортунист,  „ ш о л а“ загиб ваштарэш 
уло вийым пыштэн крэдалман.  Состиалистичэский сорэвнованьым кум- 
дан шарэн,  культэстэфэтым, культпокодым и лы ш ы ш  пуртэн, чыла йб- 
сым сэҥэна.  __________

Кадрым полктзхник школ йамдыла.
Рэвольутсо дэч вара  промышлэнослан,  йал озанлыклан тунэмшэ 

мастар паша йэҥ й ам дыла ш п аш а  кугун ончык тошкалын.
Кызыт 7-и лэткэ—8, ШКМ — 34, 2 ст. дэн 9-ти лэткэ школ—5, 

Тэхникум— 16, П р о ф ш к о л —9, Совпартшко л—2, Р аб ф ак— 1, ФЗУ—5, 
Стройуч— 1 уло.

Тидэ вич ийштэ 2500 у мастар паша йэнг тунэм лэктыт.

Мари пэчат.
Октьа бр  рэвольутсо тыгыдэ калыклан литэратурыштым вийаҥ даш 

эрыкым пуыш. Шэмэр мари калыкланат,  пролэтар ойан ышкэ литэ- 
рат урж о  шочо 1918-21 ийлаштэ мари йылмэ дэн вич тӱрлӧ газэт, тӱр- 
лӧ кнага лэкташ тӱҥальыч

Мари кундэм почылтмэк,  мари литэратур писын шукэмэ. Мос- 
кошто сэнтриздат  пзлэн мари сэксий, И ош кар-О лаш  мари кундэм из- 
датэльствэ почылто.  Кнага лукмаш кугэмын тольо. Чыкма олаш  ку- 
рык мари издатэльствэ  почылто.  Тэний нинэ издатэльтсвэ ша мычы н 
план почэш 1500 пэчат лист литэратур лэкшаш.

Мариздат  рвэзэ ш амычлан  кэлшышэ кнагам, ж ур нал ым луктэш. 
Писатэль ш амычат  кушкыт.  МЯПП ушэм почмо, тидэ ушэмыштэ 100 
йэҥ  утла шога.  10 тӱрлӧ газэт, 4 журнал  лэкты т .’ Рабсэлькор армий 
талын кушкын толэш.
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Совэт в м т ь ы Н ш в н  о р м ж о  Йошкар армий
Эл аралмэ пашам пэҥгыдэмдэна

Йошкар армий октьабр рэвольутсын сэҥэн налмыжым совэт 
ушэмысэ пашачэ дэн шэмэр крэсаньыкын эрык илышыштым аралэн 
шога.

Йошкар казармыштэ сар пашалан вэлэ огыл, моло пашаланат 
тунэмыт. Мэмнан кундэмыштэ йошкар салтак шамыч „Парижская ко- 
муна“ колхозым шэфыш налыныт. Йошкар салтак 160% ударник улыт.

Осоавиахим
Ясоазиахим кундэмыштына пэҥгыдэм шога. 1928 ийштэ 166 осоа

виахим йачэйкэ ыльэ. Кызыт 406 йачэйкэ, тушто 17,801 йэҥ члэнлан 
шога. Осовиахим мэр пашаштэ, колхозышто, промышлэностьышто пэш 
кугу полышым пузн шогэн.

Капиталист кашак ваштарэш шогалаш. Йошкар армий дэн пыр
льа чыла шэмэрлан эрэ йамдэ лин шогыман.

Тазальж аралмаш
Кызыт кундэм мучко 25 больнитсэ уло. Кантонлаштэ, йаллаштат 

чэр эмлаш поена вэр, пӧлэм уло. Рэзолутсо дэч ончыч МЯО-што 14 
доктр улмаш. Кызыт 100 чоло уло. Мари доктр 13 уло. Больнитсыш- 
тэ койкэш эмлымаш шукэмын. Рэволутсо дэч ончыч 200 койко ул
маш. Кызыт 880 койко уло.

Иаслэ паша 1921 ий гыч тӱҥалын. Тунам 40 аза гына ончалтын. 
1930 ийштэ 114 йаслэ, тушто 3410 аза ончалтан. 1931 ийыштэ 400 йаслэ 
лийэш, тушто 12-15 тӱжэм аза ончалтшыш.

Тазалык аралаш колтымо окса ий йыда кушкэш. 1927—28 ий
штэ 135,841 тэнтэм, 1929—30— ийштэ 557,560. т. кучылтмо.

Кызыт кундэмыштэ 17 аптэк уло.

Тоштэр
Рэвольутсо дэч ончыч тоштэр (музэй) укэ ыльэ. Тэний 2 тоштэр уло. 
Тоштэр пашалан 1-й ий 1000 тэнггэ колтымо, тэний 2150 т. колтымо.

Кызыт музэйыштэ 3.500 тӱрлӧ арвэр уло. 1927— 28 ийштэ' 10574 
йэҥ тоштэрыш ончаш толын. Школышто тунэмшэ програм почэш 
тоштэрыш толын ожнысо кид паша ыштымэ арвэр ончаш толыт. Вэс 
кундэмгыч ончаш толмашат лин.

Тоштэрын арвэр, сӱрэт погымаш шукэмын. Культур пашат ыш
талтэш.

Т ӱш к ан  к о ч м о  в эр  „О нар",
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Шэмэр ӱдромаш сотсиализм ыштымвштэ.
Октӓбр рэвльутсо шэмэр ӱдрамашлан пӧрйэҥ гайак правам пуэн. 

Совэт ушэмыштэ шэмэр ӱдрамаш пӧрйэҥ дэнэ пырльа сотсиализмым' 
ыштат.

Марий кундэм почмо дэч вара шэмэр мари ӱдрамаш шуко он- 
чык кайыш.

Совэт, озанлык, копэратив пашаштэ ӱдрамаш 'ий йыда шукэм: 
шога. Партийыштэ 364 ӱдрамаш шога. 1465 дэлэгаткэ уло.

Ш ош о ага кампаньэ годым ӱдрамаш-шамыч бригадым ыштэн 
пашалан пижыч.

Ӱдрамаш-шамычым туныкташ пижмэ. Тэний 65 тӱжэм ӱдрамаш  
ликпунктышто тунэмэш. 27.600 ӱдрамаш копэратсын члэнжэ улыт.

Ончыкшат ӱдрамаш кокласэ пашам вийаҥдаш кумда корно 
почмо.

Пошто-тэлэграп.
Ожнысо пошто волостной правлэньэ дэн гына ваш ойым кучэныт.

Тэний 1774 вэрэ пошто мийа. Ожно 20 уш тьш  торашкэ кошты- 
ныт. Тэний 211 писмэносэц, уло. Лрньалан 2-3 кана пошто коштэш. 
Кантонлашкэ кэчэ йыдэ пошто коштэш. Пошто дэн коштыктымаш 
1925 ийштэ 3639 тӱжэм ыльэ. Тэний 11.549 тӱжэмьзш шуын. Газэт 
шарымаш кушкын, тэний ик тазэт 4 суртлан толэш.

6 тэлэграп ыльэ, кызыт 1*2 уло. 89 тӱжэм тэлэграп увэр пуалтэш, 
ыльэ, кызыт 261 тӱжэм.

1926 ийштэ 100 №  тэлэпон ыльэ, кызыт 300 уло.
Радио 1928 ийштэ гына шарлыш, Тэний 1355 точкан 5 трансльат 

узэль уло.
Йошкар-Олаштэ 2000, лопатиныштэ 1000 тэлэпон №, Колкоз-йыда, 

тэлэпон лийэш.
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Смирнов Кавр.

Вич ийашым ныл ийштэ
О йлы м аш .

Мэ ик мардан илэна. Ик имньэ, ушкал, кум шорык уло. Иэшна: 
ачий, авий, акий, мыйэ. Паша йэҥ кумыт. Мыйэ кандаш ийаш улам. 
Кокымшо ийлан школыш тунэмаш коштам. Школ пэлэн пионьэр 
отрӓд уло. Пионьэрыштэ шогэм. Вожатыйлан туныктышо комсомолэтс 
Опай шога.

Иалыштына чылажэ 55 сурт уло. Колхозышко ӱмаштэ йалгэ пу- 
рэныт ыльэ. Пзрэгиблийн улмаш. Шэҥгэк чакалтымэ гӧдым ик жап- 
лан кулак-шамыч вуйыштым нӧлтальыч. Тугэ гынат, индэш сурт кол- 
хозышто кодо. Кулак кашак колхозым чылт пытараш тӧчышт гынат, 
шонымышт кӱн ыш шу.

Комунист партий вӱдымӧ дэнэ обшэствэный организатсэ-шамыч: пи
оньэр, школьник, комсомол, пропсойуз, моло культур учрэждэньэ-шамыч 
вич ийаш паша планым калыклан ыҥылтарымаш пашам чот колташ 
пижыч. Пионьэр отрад вий дэн орол пӧртыштӧ йошкар пусакпочыл- 
то. Колхозым пэнггыдэмдаш пижынна. Комсомол йачэйкэ дэн пырльа 
пырдыж газэтым лукташ тӱҥална. Пионьэр отрӓд „кок суртлан ик 
газэт“ м'анмэ лозунгым лукто. Кызыт йалыштына кажнэ суртышто га- 
зэт, йа журнал уло. Ордыж йаллаштат тыгак ыштымэ. Колхозышты- 
на кызыт вич тарзэ шагат. Йорло индэш сурт, ик марда куд сурт: 
Мэат колхозыто улна.

„Пятилетка в четыре года" зайомым пионьэр отрӓд чылажэ 150 
тэнтэашым шарэн, ышкэ 50 тэҥэашым налын.

55 тэьггэаш утильсирйом погэн ужалымэ. Тудын дэн зайомым 
налмэ. Ддак спэктакыльым шындэн Йошкар пусаклан „Пионэр йӱк" 
дэн „У вий“«-журнал налмэ. Пытартыш жаплан чылажэ кум шӱдӧ тэнтэ- 
аш зайомым шарымэ.

Комунист партии луаткудымшо погынымаштэ лукмо пунчалжым 
илышышкэ пурташ, паша планым тэмаш, у илышм ышташ пионьэр- 
шамыч кэртмышт таҥыт полшат. Кызыт колхоз эстафэт почэш вич 
ийашын кумышо рэшайуший ийштэ, партилан, комсоллан паша ыш
таш полшат. Пионэр коклоштэ ут-сит паша кайаш тӱҥалэш гын, 
пролэтар самокритик тул дэнэ тӧрлэна.

Ш ош о. Кудвэчыштат,урэмыштат вӱд йоргыкта. Омса тӱрыштӧ 
ачий адмам пидэш. Двий тувырым урга. Мый вӱд оравам ыштэм. 
Кӱзӧ дэн парньам пӱчкымат пэлэштыдэ шогэм. Пӱчмӧ парньам ум- 
шаш чыкэн шогалнам. Дча-авалан каласаш огыл, шорташат ом тошт. 
„Большэвик шортэш мо? Октӓбр рэвольутий годым большэвик ша- 
мычлан тылэч йӧсӧ пэрнэн гынат, шоргын огыт ул. Большэвик вуй
латымэ дэн пашачэ-крэстьйанык властьым ышкэ кидышкышт налы-

П и й о к ь эр  Й ӱк  2.
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ныт.“ Ышкэмын кумылым нӧлтэн шогэм. Парньа сорла дэн пӱчмӧ 
гай коршта. Явий мыйын шып шогымэм ужат, пэлэштыш:

—  Наври, парньатым пӱчкыч мо?
Кумылэм тадылто... Ячий:—
— мом, мом точэт—манын коҥга йӱмалнэ кишэ ӱштэр-вошты- 

рым луктын мый дэкэм лийшэмэ. Мый олйӱмакэ пурэн кайшым—от 
кэрт, от кэрт—ачийлан шортмо йорэ пэлэштышым. Ячий дэн авий 
воштыл колтышт.

Урэмыш ончальымӓт, йолташ-шымычэм орава корнышто йогэн 
волшо вӱдлан изи вӱд оравам шындэн модыт.

Мыйынат чырик-чурик вэлэ тучаш тӱҥальэ. Мом ышташ, вӱд 
орава шотлан ок тол. Ячан лишкыжэ миэн вӱд орава ышташ сорва- 
лэм. Ячий мыйым ончальат, пэлэштыш:

—  Васли изатын тошто ораважэ порт тувыраштэ уло, налын 
волто.

Мый туврашкэ кузышым. Конта туньык воктэнэ орва оҥа пэлы- 
жэ рокышто, пэлыжэ тӱжвалнэ койын кийа. Оҥам налӹн кудалтымэк 
„кылт шоктыш" калай атэ лэктын возо. Ядак пургэдымат чондай *
лэктэ. Калай атым, чондайым ончышым. Калай атыштэ вӱргэньэ окса. 
чондайыштэ кагаз окса— чылажэ 30 тэнтэ ыльэ. Вӱд оравам монды- 
шым. Оксам волтэн пӧртончыл йымак тойышым.

Школышто тунэм чарнымэк отрадной погынымаш почылто.
—  Йолташ-шамач, мэ кызыт ышкэнан кидна дэнэ у пабрик-за- 

водым ыштэна. Тэний 518 у прэдприатий ыштышаш, 1040 М.Т.С. 
Промышлэнос кугэмэш. Колхоз мландэ пэлэдэш. Вич ийаш паша 
планым—ныл ийштэ тэмаш пижына. Колхоз-шамычлан машин толэш.
Ола дэн йалын ваш ныл кучымаш пэҥгыдымэш. Сотсиализм илыш 
талын каймэ дэнэ йалыштат, олаштат клас кучэдалмаш талышна. 
Пойан кугужаныш-шамыч мэмнан ваштарэш пӱйыштым пурын шогат. 
Индустрий нӧлталмэ дэнэ эл аралмашымат пэҥгыдэмдэна. Промшлэ- 
носым нӧлталаш окса кӱлэш. Кумыр, шымыр уло гын, тудым кучэн 
киктыман огыл. Тэ йолташ-шамыч кузэ шонэда? Пионэр отрӓдлан  
„пятилетка в 4 года" зайомым витлэ тэнтэашым кызыт налман, вит- 
лашым налаш адак погаш кӱлэш. Калык коклаш 1000 тэнтэашым 
шараш. Пойан кугыжанышым поктэн шуын, ончылтэн кайаш кулэш 
•— манын вожатый Опай ойлыш. Пионьэр-шамыч совым кырышт.

Оксам мумо нэргэн Опайлан ойлышым. Мумо окса дэнэ коло 
тэнтэаш зайомым нальым. Окса мумашым, зайом налмэ нэргэн ачий
лан ом каласэ шонэм.

Кок арньат эртыш. Явий дэн акий укэ годым ачий йдэш:
— Каври, тока порт тувраш гыч оксам налын отул.
— Укэ манам.
— Налнат гын каласэ.
—  Могай окса?.. '
—  Чпу! кушко йомо, Имньэ дэн ик арньа чодра паша ыштымэ
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оксам; кугэчылан арака налаш манын, кумло тэнтэм шылтэнам ылэ. 
Иомын манын пэлэштыш. „Пионьэр шойак лиман огыл, каласэм" 
манын шоналтышым, налнам—маньым.

— Налнат гын кушто.
— Кол вич тэҥгэашык зайомым нальым—вич тэҥгэжым ачий- 

лан кучыктышым.
— А тидыжэ мо, окса огылыс? Оксатшат вич тэнтэ вэлыс.
— Тидэ „вич ийашлык—ныл ийштэ зайом„.
—  Зайом?.. Молан тугэ?! Ай, шырт?.. Як ават пачаш... Кугэчэ- 

этан аракам модэн налам, Пошкудо шамыч ончылно вожылмашкэ 
пуртэтыс.—Зайомым „кож" кормыштыш.

Мыйэ омбакэ кӱзэн шогальымат Опай ойлымым ачайлан кала- 
-сышым. Ты жыпыштэ акай дэн авий вургэмым мушкын топьыч.

— Эй йзи комунист, могай агитатор— авий воштылальэ,— Пионэр 
вэт— акий маньэ.

—  Авий, акий тэат колыштса вич ийаш паша план нэргэн до -  
жладым ыштэм.

-г— Тӧвӧ изи большэвик кол вич тэҥгэ дэн зайомым налын— ачий 
•.шыдын пэлэштыш. Авийат шыдын ончальэ. Ачий мыйым шудалэш. 
Ш удалмыж лугыч кӱзан-ӱштым налын мыйым лупшалнэжэ ыльат, 
акий пыдал нальэ.

Авийат:—кызыт уто оксам ашнэн ышкалан энтэк лийш. Уто ок- 
•са дэн зайомым налаш, альэ сбэркасыш пышташ кӱлэш. Тыгэ ыштэн 
ышкаланат, кужаншланат пайда лийэш.

— А... Тыйат ликпунктыш коштын большэвик лич-^манэш ачий.
Авий дэн акий у илыш ыштымаштэ ачий дэч утларак ыҥлат.

Толшаш кэчылаштэ акийым-олашкэ тунэмаш колташ кӱлэш, учитыл 
■манын... Ачийат кормыштымо зайомым кӱвар ӱмбак кудалтышат, мыйэ 
лудым погэн налын сунташкэм пыштышым.

Зайомын 1-й. тиражшэ Ростов— На-Дону олаштэ лийэ. Модын 
налмым газэтэш пэчэтлышт. Зайомнам таҥастарэн ончышна гын, раз- 
рӓдшэ, № -жо, сэрий № -жо мыйын зайомэм дэн лачак толэш. Иыбыр- 
тымэм дэнэ Опай дэкэ куржым. Тудат таҥастарэн ончыш.— Модын 
налын улнас— маньэ. Коло вич тэҥэаш отрӓдын налмэ зайомжо дэн  
да мыйын налмэ зайом дэн мадын налмэ улмаш.

Витлу тэнтэаш зайом дэнэ 5000 тэҥгэм модын налынна.
— Модын налмэ окса дэн мом налына?—вожатый Опай дэч йо-

,дым.
Мом ыштэна, колкозлан йал-озанлык машиным нална.
— Трактырым налына. Шагалжым шкэ гыч уштарэна— маньым.
—  Ну, КавриЙ! Чылт большэвикак улат. Ышкэт йэҥлан шоны- 

.'машэт укэ.
Колкэктив, уло кашак, тарзэ, йорло ик марда вэрч шонэт. Мэ чыла- 
наттыйгайэт лийна гын, сотсиализмым вашкэ ыштэн шуктэна,— манын» 
Опай воштылалын, мыйын вачышкэм кидшым пыштышГ
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Йӧра. Тачэ. тугэжэ пионьэр отрӓд дэнэ комсомол йачэйкын пыр
льа погынымашыжым ыштэна. Тӱрлӧ заготовкышто прорывым пытар- 
мэ, модын налмэ окса дэнэ машина налмэ нэргэнат каҥашэна манын 
Опай каласыш.

1-ой Май кэчэ. Колкозышкына тачэ лу шагатлан трактыр толын, 
шушаш. Трактыр толмӧҥгӧ орол порт ончылно, копэратив кэвытлан 
ваштарэш район кӧргысӧ митинг лийэш

Митингыш калык погынаш тӱҥалын. Тӱшкан-тӱшкан толро-ш а- 
мычын йошкар плакышт урэм мучко лойга. Тэвэ ончылно пиньэр 
отрад, комсомол-шамыч, колкозлагыч чыланат рэвольутсионный му- 
рым мурэн толыт. Муро йӱк йыр-ваш шэргылтэш.

Умбалнэ йал мучаштэ трактыр йӱк шокташ тӱҥальэ. „Трактыр- 
трактыр" калык кокла гыч йӱк шоктыш „Ура! У р а!, Ура! урэм» 
шэлшаш гайэ тӱшка йӱк йыр-ваш шэргылтэ. Трактыр ӱмбалнэ пио
ньэр отрӓдын плакшэ калыклэн вуйым савымла ,,лой“ да „лой“ лий
эш. Трактыр чарныдэ: „Турт-турт-турт-турт-турт, рр—р “ шоктэн, ка
лык дэкэ лишэмэш . г

Пашачэ, шэмэа-шамычын йодкышт почэш 3 шо рэша- 
Яуший ий лумэш у зайом л у т

3-ш о р эш ай уш и й  и й сэ  планы м  у ты ж  д э н  тэм аш , к ун д эм н ан  
ончылно ш огы ш о р айон -ш ам ы ч д эн  тӧр  ш таш , у  зай ом ы м  #<ӱ- 
чык ж ап ы ш так  ш арэн  ш уктэна

(В К П (б) О б к о м , О Сэисполком, О б л п р о ф с о в э т ы н  о б р а ш э н и й ы ш т  гы ч)
Вич ийашын 3-шо рэшайуший ийыштыжэ кугу сэҥым^ш лийэш. 

Тидэ . ийыштэ 518 прэдприйатий, 1040 МТС угыч ышталтыт. Калык 
« .озанлык пашалан 2Т' млиард тэҥгэ колталтэш. Тидэ пашам ыштЭн 

шуиташ ышкэнан вийнам, шкэнан океанам тудо пашалан муман.
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Мэмнан йыр капиталист кашак шогат. Ышкэнан элыштэ клас 
тушман мэмнан ваштарэш крэдалэш. Тыгай жапыштэ пашачэ клас 
ышкэ вийжым иктыш чумырэн шога. Пашачэ клас дэн чыла шэмэр 
шамыч тушманым сэҥэн, вич ийашым— ныл ийыштэ, йужо промыш- 
нэносышто 2!/г ийыштэ шукташ уло вийышт дэнэ пижыныт.

Пашачэ, шэмэр-шамыч у зайомым налаш тӱҥалыныт. Ышкэ- 
ныштын пашадарыштым Государстзэлан арымашэш пуат.

Мари Кундэмысэ пашачэ шэмэр-шамыч Совэт Ушэмысэ моло 
шэмэр дэч, пашачэ класын ончыл отрӓд дэч почэш огыт код манын 
ВКП(б) Обком, Обисполком, Облпрофсовэт, чыла шэмэр-шамыч „3-шо 
рэшайуший ий“ зайомым налаш, шараш уло вий дэн пижаи^ ӱжыт. 

Зайом шарымэ пашаштэ.
Пионэр, школьник-шамыч партийлан, правнтэльствэлан полшыза. 

Кажнэ/ отрӓд, звэна, школ-шамыч зайомым наДза, калык коклаш 
шарыза!

Шэмэр калык куанэн—у зайомым ваш лийэш.
Йошкар-Ола Типографий пашчэ дэн служышо-шамыч, 3-шо рэ

шайуший ий лӱмэщ лукмо зайомым ик тылчаш пашадар дэн налаш  
подпискым ыштат. и

Иэшэтлан ыҥлыктарэ.
1 млиардат 600 млисн тэнтэаш зайом лукталдэш.
Зайом протсэнт дэн протсэнтьщымылан шэлалдэш. Протсэнтды- 

мын кажнэ облигатсыжэ дэн 20 гыч 500 тэнтэ мартэ модын налаш 
лийэш

Протсэнтан зайомын выигрыш ок лий, протсэнт тӱлалтэш.
500 млион тэҥгэаш зайомым йал-шамыч, 250 млион тэҥгэаш  

зайомым колхоз-шамыч, 250 мл. тэҥгэаш зайомым поена озэнлыкан 
крэсаньык-шамыч налшаш улыт.

№ 5 - 6  ч
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225 тунэммэ кзчз— тидз дэч шагал лийман огыл.
У политэхник школым ыштэна.

Тылэч ожно: тэлым тунэмыт, кэҥэжым канат ыльэ. Эртак книга 
ӱмбалнэ кийэныт, эртак туныктышын кутырмыжым колыштыныт. Кызыт' 
тугэла тунэмаш огэш ли.

Кызыт школыш политэхнизатсым пуртыман. Тунэммашым колхоз 
паша дэнэ, апшат, вакш, мастэрской, прэдприйатий, вольык ашнымэ, 
МТС паша дэнэ ушыман. Тунэмын палмым паша дэнэ ыштэн ончыман..

Колхоз школ шамычлан колхоз паша дэнэ тунэммым ушаш пу- 
тырак йӧнан. Колхозлан тӱрлӧ пашаштэ полшаш: ӱдаш, шудо солаш,. 
шурно погэн налаш, шийаш, шыжэ аҥам ӱдаш полшаш. Кэҥэж школ- 
МТС, колхоз, прэдприйатийлан у мастар паша йэҥым йамдылымаш- 
штэ йӧн лийэш.

Политэхник школ вэрч, 225 тунэммэ кэчэ вэрч крэдалмаш — тидэ» 
мэмнан лозунг лийжэ.

Наркомпрос шӱдымӧ почэш, 1931 ийыштэ кэҥэж школ чыла вэ- 
рэат лийман.

Пионэр шамыч политэхник вэрч крэдалмаштэ ончыл радамыштэ, 
лийын ш огы ш г Кэҥэж школ ыштымаштат, ончыл радамыштэ ли- 
йышт. Тунэмдэ ик йара кэчат ыжнэ код. Тунэмшэ шамыч чылан 225 
кэчым ик ийштэ тунэмышт. У политэхник школым штэна.

Колхоз йыда комсомол йачзнкз, иионзр отрӓд лижз.
Пионьэр радамыш. Волгыдыш лэктым.

Изиньэкак тунэмаш Пижым пидым, пиж ыш ли.
Пионьэрыш пурэна. Шарпым пидым, шарып ыш ли..
Комсомолым алмашташ Пойан Иогор Васли дэн
Йамдылалдын шогэна. Илыш шотэм сай ыш ли. -
Ик радамыш тор шогалын, Совэт власть лилддльат,
Колхоз пашаш кайэна. Мыйын шинчам почылто.
Машинажэ тӱрэдэш, Пойан Васлим кудалтэн,
Мэ кылтажым пидына. Лэктын куржым школышко.
Айда Ивук, Качыри, Ындэ пойан Васли гай дэн
Мэмнан дэкэ тэ толза Уло вийдэн кучэдалам.
Мэмнам вӱдэн наҥгайат: Сотсиализм ышташ погэм ви-
Партий дэнэ комсомол! . йым>

Мамаева Натали. Тэхникумышто тунэмам.
Мамаева Натали.

\  Политэхник школ
Кугу Пумари (М. Турэк к-н) школышто мастэрской уло. Арвэр» 

ышташ, кнага комлаш тунэмына. Пионьэр отрӓд шошо агалан талын» 
полшэныт. Ш урно погэн налаш йамдылалтыт.



№  5 - 6 П и о н ь э р  Иӱ к . 23

Иамдэ лий!
Пӱнчӧ чодра воктэн олыкышто ош шыҥалык чымымэ. Тужэ- 

чын мур йӱк шэргылтэш. Тушто пионьэр-влак тул йыр погынэн шин- 
чат. Умбалнырак осоавиахим лагыр.

Дйста икткыш погынэн, 
муралталын колтэна...

— Шогалза! командирын йӱкшӧ шоктыш.
—  Кутрэда!
— Кутрэна!—пионьэр-шамыч рӱж маньыч.
—  Тулым пуза-йан! —командир йодо.
— Нал, нал!
— Рвэзэ-шамыч, тый мыйым ида вурсо—илалшырак командир 

ойлыш— мый тамакым шупшам. Тамак шупшаш пэш сай огыл да  
мом ыштэт; изыньэк тунэмалтын. Ожно пионьэр отраду укэ ыльэ.

Мэмнам кырэн 
пуштнзшт ыльэ 
курныж кӱчан
калитал...— Натали муралтыш.

— Чынакак, ожно мэмнам капитал чот орландарыш. Ддакат со
вэт ушэм ваштарэш шылтыкым кычалын сарым ыштынэшт. Капита
лист шамыч мэмнан вич ийаш паша планым, утыж дэн тэмымым 
ужын, шӱмышт шэлын шога.

— Буржуйлан могай сомыл?.
—Тыгайэ!—Васли тӧрштэн кыньэльэ.

Ш укэртэ огыл гэзэтым лудым, „пӱтын тӱньасэ пролэтар, буржуй ка- 
шакым шуэн кудалтынэшт" манын возымо.

— Чын! Тӱньамбалнысэ пролэтар СССР-ым „тӱньасэ рэволӱтсын 
ударнэ бригаджэ" маныт. Мэмнан паша ыштымынам чылан ужыт. 
Мэмнан сэмынак капиталым поктэн колтынэшт. Садлан капиталист 
кашак СССР-лан пэш сырат.

Шукртэ огыл Коминтэрн исполкомын засэданьыжэ лийэ. Тушто 
каласышт: “буржуй-шамычын шонымыжо-Совэт Ушэм дэн са
рым ышташ" маньыч.

—  Нуно мом ыштат?
— Капиталист кашак сар ӱзгарым йамдылат. Тудлан пэш шуко 

оксам пытарат.
1924 ийштэ Днглийын, Дмэрикын, Йапонын, Францийын, Ита- 

лийын войзный флотышто 63 дрэдноут, 55 крэйсэр, вӱд йӱмач коштшо 
153 пуш ыльэ.

1932 ийштэ вӱд йымач коштшо пуш 463, крэйсэр 222, дрэдноут 
63 лийэш.

Молан тунарэ ыштат.
— Нуно корабыль-шамыч дэнэ буржуй кашак шэм тэҥызыш  

толнэшт. Крымым, Ковказый, налаш шонат. Иӱд йӱмал вэлым пу
рэн чодрам погэн налнэшт. Сибир гыч пурэн,Совэт ушэмым налнэшт
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—  Йыр ваш оҥгышто улына?
—  Октӓбр рэволӱтсо годым тушманын онтышто улна ыльэ. Бур

жуй шамыч адакшым ышкэ пойан кугыжаныш коклаштэ крэдалнэшт. 
Амэрикэ, Англий дэч Индийым налнэжэ. Италий, Франций дэн карга- 
ша.

Капиталист шамыч шочын тугайэ улыт. Уло гынат, адак кӱлэш. 
Шэмэр калыкым ындырэн пашам ыштыктат, оксам ышкэ кӱсэнышкэ 
капитал опта.

— Танк, самольот, газ нунын уло мо?
—  Францийын гына 2 тӱж. танык уло. 1914 ийштэ вич кугужа- 

нышын гына 350 самольот ыльэ. Ӱмаштэ 870 самольот. Газым 10 
пачаш шукэмдэныт.

—  Вот нунын дэн крэдал—ик йоча пэлэштыш.
— Нунын дэнэ крэдалаш мэ она шоно. Партий, Совэт власть 

тыныс илыш вэрч шога. Эл аралаш мэ йамдэ улына. Йошкар армий— 
Лэнин армий, урс гай пэнтыдэ!

Комсомолын 9-шЭ погынымаштэ Ворошилов йолташ шэмэр рвэ
зэ калыкым Йошкар армий дэн флот пэҥгыдэмдаш, войэньщ тэхник 
тунэмаш ӱжын. Сар тачэ мо, эрла мо лиймым вучыман огыл, сар 
тэхникым кызӹтак тунэмман. Кызыт тыгай лагэрышгэ сар пашалан ту- 
нэмман. Вайэный походым ышташ, лӱйаш, развэдчик лийаш тунэман.

Мэ шкэтын огына ул. Китайыштэ йатыр районлаштэ Совэт власть 
ыштымэ. Пӱтынь тӱньа мучко рэвольутсо талышна. Пойан кашак дэн 
пролэтар крэдалэш. Импэриалист кашак Совэт ушэм ӱмбак сар дэн 
толаш тарвана гын, тӱньасэ пролэтар писэ штикым пойан оҥышко 
савырэн шында.

— Айста ындэ муралтэна!—манын командир сигналым пуыш.
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„К ӱ ч ы з ӧ “.
(ойлымаш).

Иактэҥэр йал кугорно ӱмбалнэ шинча. Иактэҥэр гоч йатыр ка
лык эртэн коштэш. Корно йэҥ-влаклан малаш пураш пачэр, кочмо 
йӱмӧ вэр уло. Пара жапыштэ Йактэҥэр марий-влак шкат кутырэн шин- 
чаш погынат.

Тыгэракын ик кэчын, кас вэлэш, Иактэҥэр марий - влак кочмо 
йӱмӧ вэрыштэ илыш нэргэн кутыркалэн шинчэныт.

Ик ырвэзырак марий ойлэн пытарымэ почэш, шар пондашан ку- 
гыза куанэн пэлэштыш:

—  .....  Чынак, иктыш ушнэна гын, чыла лийэш: плугэт, тырмат,
ушкалэт, тыгыдэ тыгыдэ ӱзгарат пырльа лийэш. Кызыт мэмнан илыш- 
на, озанлыкна пэш шала, лунчыри. Ик озанлыкыш ушнэна гын, ма
шина налашат йӧн лийэш.

Устэл тӧрыштӧ чайым йӱын шинчышэ корно йэҥ, йолташыжын 
мыжэр шокшым шупшылын, шыргыжалын йышт пэлэштыш:

— Айда... пурэн ончышт, ушышт пура. Тэвэ тэҥгэчэ кастэнэ, ма
лаш пурымаштына, йодышт коштшо кугыза ном ойлыш, кольыч?

— Кольым!— йолташыжэ кидшым лупшалын пэлэштыш.
—  Кӧ, кузэ, мом ойлэн?—вэс йолташыжэ йодо.
— Малаш вочмына дэч ончыч, олашкэ сату наҥгайышэ руш дэ

нэ, шоҥго кугызо пэш мутланат. Мэат колышташ шинча.
— Вара мом ойла?
— Иалыштына сайын, шыман илэна ыльэ,— манэш,— вара ода  

гыч ала могай, кугу йолаш тӱшка тольычат „колхозыш пурыза, сайын 
илаш тӱҥ алза“ манын колхозышко пуртышт,— манэш,—чыла киндым 
ик клатыш сптышна,—манэш,— шукат ыжна илэ киндына улыньэк йӱ» 
лэн кайыш.—манэш. Тудлэч вара, чыла йал шаланэн пытэн, тыгэра
кын кӱчэн коштына—манэш.

—* Тыжэч мӱндыр мо? Могай йал?
—  Иал шотшым сайын ыш ойло.
Мӱкш игэ лэкмыла шургэн шинчышэ калык кокла гыч кугу ка

пай ырвэзэ йэҥ кыньэл шогальат, ойлаш тӱҥальэ:
— Иолташ-влак! Тидэ колхоз нэргэн калык погынымашэш сайын 

гына кутырэн налына: кызыт шоналдэн ончыза. Калык ончылан шо- 
нымыдам каласэн пуза.

Мутланымэ жапыштэ кочмо йӱмӧ вэрышкэт шӱкшӱ мыжэран, ту- 
пэш котомкам сакэн „кагыр-мугыр“ тойам тойалэн, шоҥго кӱчызӧ пу
рэн шогальэ. Вара пурла кидшэ дэн оҥжым рэслыш.

— Пуро кэчэ лийжэ! Тошто колхозниклан полшыза! Шужыктэн 
>ида пушт! Аралыза!—манын сукэн шинчын вуйжым савыш.

—  Ко?... Кузэ?... колхозник?... колхозник манат?...
—  Тэвэ, тэҥгэчсэ кӱчызэт,—корно йэҥ, йолташыжым тӱкалтыш.
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— Тошто колхозниклан полшыза, шужыктэн ида пушт!— кӱчызӧ 
кычкыра—Иӱлэн пытышэ колхозник влаклан!... колхозыш ида пуро, 
колхозэш—йомыда! Тэвэ мэмнанат „колхозыш пурыза, колхозышто 
райыштэ илышыла илаш тӱҥалыдаГ— манын тэмлэн колхозыш пур- 
тышт. Кызыт гын, молан йӧра? Тидым ойлаш гын, палэда! Иалнам 
йӱлалдэн колдышт вэт!..

—  Тэвэ, ындэ шоналтыза, пошкудо-влак!—калык кокла гыч йӱк 
шоктыш.

Кӱчызӧ тыгай мут колмэк адак чотырак йылдыртаташ тӱҥальэ.
Ӱстэл вуйышто шинчышэ корно иэҥ, Иактэҥэр марийлан кусо ^

улмыжым йодаш кӱштыш.
—  Родо, кужэчырак улат? Могай йал гыч?
Кӱчызӧ иктым,— вэсым ойлаш тӧча, иктыжымат ойлэн ок кэрт,,

„мык—мук" лийын шогальэ.
Корно йэҥ кыньэл шогалэшат, калыклан умылтараш тӧчӧн ойлаш  

тӱҥальэ.
—  Шэмэр-влак! Тидлан (кӱчызыдэк мийэн оҥылашыжым нолта- 

лэш) ида ӱшанэ, тидэ кодшо йӱдым малымаштына тыгэ ойлышто, 
тӱрлын шойышто: мыланна „киндэ клат йӱлэн" маньэ, ындэ тышкз> 
толынат „йална йӱлэн кайыш“ манын шойыштэш. Чын огыл мо родо- 
влак? }

—  Чын, чын!— корно йэҥ-влак кычкыральыч.
—  Куштырак, тудым кучыза!— манын корно йэҥ омса дэкыла са-

. вырнэн шогалэш „кӱчызэт" йывылтик.
** *

У илыш ыштымаштэ, сотсиализмыш кайымаштэ кулак тӱшка 
тӱрлын чараклэн шогат. Кызытат тэвэ кулак тӱшкат йорло йэҥым 
„кӱчызым" ыштэн калыкым у илыш ыштымаш дэч шӧраш тарлэн 
колдэныт улмаш.

„кӱчызын" мӧҥгӧш пӧртыл толмыж годым Иактэҥэр пасушто*
„урс о ж о “ кудалыштын, идымыштышт „сортировко" мӱгырэн, урэм- 
дэн эртэн кайшыжла порт вуйышто „йоча пӧрт“ манын воэыман 
кӱртньӧ оьга шинчашыжэ пэрнэн.

Рушла гыч Ш авзрдын Миклай кусарэн.
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Тӱмырзӧ марш
Мутшо М. М. Ивановын" 

Сэмжэ К. Я. К олэсни ковы н .

Вашкэн

1. Оп-кын по— йа — нын чапшэ пытэн пы—тэн
2. Тош-то пи— йал— жэ чылт йомылдэн йомыл—дэн.
5. Лэ—нинын тӱ—сыжӧ йыр йырым ваш ваш— ваш
6. Вол-гы - дын, ко—йын сай йӱла раш раш—раш! 
9. Лэ—ни—нын корныжо лудмо пӧртэт пӧр— тэт,

10. Лэ—ни— нын и— гыжэ у йалко— рэт ко—рэт,

3. ,Лэ— нинын бом быжо чот пудэш-тэш,
7. И—лышын рӱ—дыжӧ Лэ— ни— низм,

11. Лэ— нинын шочшыжо чын пио— нэр;

4. На —  мыс тушманым йалт кӱрыш-тэш.
8. Ка— лыкын по— рыжо ком —му—низм.

12. Ка—лыкын э— рыкшэ эс—эс — эр!

Припэв

ГгСг>у £

Тӱмыр>зӧ, тӱмырзо чот пэралтал; муруэо мурузс

Чот му— ралтал! тал!
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Шонымынам шуктзна.
Й уби л эй  лӱм эш . ,

Ончал йан,
Ончал!
Мэ кузэ кушкына!
Пычкэмыш

шэмэр марийнам 
Лавра гыч -моштэн ф

луктына.
. Лавраштэ почаҥшэ марий, 

Ончал йан,
Кузэ куанэн

Кэчэ вэк
Тудо чурийжым 

Сайынак
Мэлын сазырнэн  

Ышкэтын почаҥшэ марий 
Колхозыш пурэн волгалтэш; 
Пыл помышто,

Кӱшнӧ турий 
ТГрактыр мурэтым

колыштэш. 
Чодыраштэ кугу тӱньӱкан  
Завод

Тӱҥалэш мӱгыраш, 
Онарла

пасушко комбайн 
Лэктэш,

Шурнынам тӱрэдаш; 
Тошто ксйшэтым сэҥэн 
Моторын

Илаш тӱҥална. 
Кулакым йӧршэш пытарэн 
Илышым сайым

. штэна.
Лэнин мутым шукташ 
Уло вий дэн пижына,
Ончыл кундэм дэн

Марий Кундэмнам 
Иыгырэ

Шогалтэн
Кэртына! 

" К Ш  т - Я - И ван ов .

Мур-шамыч.
Идым шэҥгэл куэрэт 
Кукулан мураш пэш кэлша.
Пакча шэҥгэл ломбэрэт 
Шӱшпыклан шӱшкаш пэш кэлша. 
Тошто годсо илышэт 
Поп, кулаклан пэш кэлша.
Шэм кишкылан чӱҥгалаш она пу, 
Ола пийлан пурлаш она пу. 
Шкэнам ышкэ койдараш она пу, 
Поп, кулаклан эрыкым она пу! 
Тылзэ, тылзэ маныда—
Тылызэ кэчылан огэш шу.
Кожла, кожла маныда,
Элнэт кожлалан огэш шу.
Вӱд, вӱд маныда—
Иул вӱдлан огэш шу.
Илыш, илыш маныда—
Колхоз илышлан огэш шу.

Кӱкшӧ курык ӱмбалан 
1ьэчэ пӧрдышым шындышым,
Кэчэ пӧрдыш пэлэдэш,
Мэмнан колхоз зийаҥэщ.

Б эрдн и к ов  П. С.
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Эпанай.О /
Иорлын илыш йэшыжат,
Тулык кодо Эпанай 
Пурлаш укэ киндыжат,
Вургэм укэ моло гай.

Пойан дэкэ йодаш мийа.
с.:
Иолыш сукэн сорвала.
Пойан шӧрын ончалэш,
Тупшым вэлэ ончыкта.

Тыгэ йатыр орланэн,
Илэн ожно Эпанай,
.о
Иоча пӧртышкӧ пурэн,
Ындэ ила пэшак сай.

Москвин п. й..

Й о ш к а р -О л а  р эв о -  

л ӱ тсо  п л о ш ч а д ы ш тэ  

Л эн и н  пӓм ы тньы к.

И у б и л э й  кэчы н В К П (б)  

О б к о м  с эк р эт а р  Ш ир- 

в ан и  й ол таш  са л а м  му- 

тым ой л а .

/
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Кнагалан моштыдымо йбршэш пыта
Кызыт кугу йэҥ туныктымаш план 96,7%. шуын. Вичийашын 

кумышо ийштыжэ кнагалан моштыдамашым йӧршэш пытарэна.
1925*26 ийыштэ 4.460 йэҥ туныктымо. 1929-30 ийыштэ 33.275 йэҥ  

туныктымо. Тэний тунзмдымэ, шагал тунэмшэ 77.348 йэьг туныкталтэшц
Уло вийым пыштэн шэмэр калыкын шинчажым почына, кидыш- 

кышт кнагам кучыктэна.

Чылам туныктымо вэрч уло вий дэн  
крэдалаш.

Толшаш ийлан чыла йочам школыш колтыман. Чылан туныктэн,
' тэхникым кучылт моштыман.

Тэний—34872 йочам туныкташ налман. Учотыш 32051 йоча 
налмэ.

Мэр организатсэ зий дэн 109227 тунэмдымым туныктыман. Кы
зыт 34218 йэҥ гына туныкталтэш.

Копэратсэшамыч 19925 тунэмдымым туныкташ лийныт. Кызыт 
1145 йэҥ гына туныктат.

Чылам туныкташ мэр организатсэ полшымо дэнэ, 648200 тэҥгэ 
погышаш ыльэ, 39882 т. гына погымо. Кугу йэҥ туныкташ 61500 т. 
погышаш ыльэ, 297967 т. гына погымо.

Кызыт.586 тӱҥалтыш школ уло. Нунын кокла гыч 87 школ про- 
изводствыш ушымо. 48 школышто паша ышташ тунэммэ пӧлэм уло.  ̂

>Школ шамыч призводство, колкоз-шамыч дэнэ договорым ыштэн 
шуктэн огытыл. Мэр организатсэ политэхнизм Школ ышташ кӱлын 
пижын огытыл.

Тэний 92 комплэкт почылтшаш, чылажэ 1340 комплэкт лийэш. 
Туныктымо пашалан кадр кӱлэш. Тӱҥалтыш школлан 336туныктышо, 
кугурак школан 240 туныктышо.

Чылам туныктымо пронтышко чыла мэр организатсэ вийым 
ушыман. Чылам туныктымо вэрч уло вий дэн крэдалман.
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МЭР УШЭМЫН ПЛШАШТ /
ОДН паша.

Кундэмын 10-шо ийдалык пайрэмлан ОДН ушэм чылам туныктэн 
шукташ пижын

1925-26 ийыштэ ОДН йачэйкэ 41, тушто 648 члэн ыльэ. Тэний 
315 йачэйкэ, тушто 7.600 члэн уло. ОДН йачэйкын члэнышт тунэмдымым 
шагал тунэмшым туныктэн шогат. ОДН ушэм Кундэмыштэ иктэ котдэ * 
туныкташ пижын. 1926-30 ийыштэ 2500 йэҥым туныктымо. Тэний 
6000 йэҥ тунэм лэктэш.

Вич ийашын рэшайуший 3-шо ийыштэ ОДН ушэмын радамжым 
35600 йэҥ мартэ шукэмдаш, Мари Кундэмым сплошной грамотан 
элыш савыраш пунчалмэ

М О П Р.
МОПР-ын кундэмысэ организатсыштэ 1924 ийыштэ 57 йачэйкэ,

, тушто 3156 члэн ыльэ. Тэний 195 йачэйкэ, тушто 7670 йэҥ уло.
Вэс кугыжаныштэ орланэн илышэ пролэтарлан полшаш 1925 

ийыштэ 4561 тэҥгэ погэн колтымо. 1930 ийыштэ 6147 тэнтэ, тэний 
ныл тылчэ коклаштэ 4057 тэнтэ погэн колтымо. Тэний МОПР-н Кун
дэмысэ организатсэ Болгарысэ „Оливэнь“ тӱрман шэфшэ лин шога.

Р О К К.
Иошкар Крэстын Кундэмысэ организатсыштэ 8.000 йэнг члэнлан 

•шога. РОКК ушэм шэмэр калыкын тазалыкшым аралаш, войэный 
пашалан тунэмэш. Иошкар-Олаштэ санитарный отрад уло. Моло к-о 
сусыргышылан 1-й полышым пуэн шогышо кружок-шамыч улыт. 
РОКК ушэм трахом чэран 5.500 йэҥым эмлэн. Чэрым эмлаш мошты- 
шо 20 паша йэҥым РОКК ушэм туныктэн луктын. Кызыт 37 йэҥ ту
нэмэш.

РОКК Ушэм йоча-шамычын тазалыкшымат пэш кугун аралаш  
полша. Иоча плошчадкым почэдымэ. Ӱмаштэ пионьэр лагэр ыштымэ. 
Озаныш, Крымыш, моло сэнаторный лагэрлашкэ йоча-шамычым эм
лаш колтымо. Иӧршын туйо-шамычым чумыржо 200 нарэ эмлымэ.

Корно.
Сотсиализм ыштымаштэ корно пэш кумда вэрым налын шога- 

Кӱртньӧ корно, вӱд корно, тыгылай корнат сай лиймэк, озанлык, куль
тур паша чот вийна.

Кызыт 178 киломэтр кужытан кӱртньӧ корно уло. Кантон йыда 
мийшэ кӱ вакшман корно лийэш.

Кызыт кундэмыштэ корно тӧрлышӧ 12 машин уло. 3 автомобиль 
налмэ.

Тэний корно ышташ 1 млионат 552 тӱжэм тэнтэ колтымо.
Корно ыштымэ пашалан чыла шэмэрлан уло организатсэ ша- 

•мычлан талын полшашышт кӱлэш.
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Копэрьтсэ
Тидэ лу ий жапыштэ копэратсэ чсп ■” шкын толын.
1922 ийыштэ ныл копэративыштэ 372 йэҥ, 1923 ийыштэ 16 ко- 

пэративыштэ 1376 йэҥ члэнлан шогэн.
1926 ийыштэ 24828 йэҥ, 1929 ийыштэ 78.134 йэҥ. Кызыт 144.398 йэҥ
Тэний копэратив шамыч озанлык пашам кумдан шарат. Пак- 

чам 565 гэктар мландэш шталтэш. 1222 гэктар мландэш шурно ӱдалтэш.
Вич взрэш шӧр фэрмэ ыштымэ, фэрмыштэ чылажэ 565 вуй уш- 

кал, ӱшкыж улыт.
* Копэратив пашалан тэний 290 йэҥ тунэмэш.

МТС районысо пионэр- влак дэч койшым налза.
МТС районышто 13 дэткор бригадэ уло. Нуно кӱчык кужо па

шам ончэн, тӧрлалташ полшышт. Ш ош о агалан полшат. МТС ы ш 
таш 2161 тэҥгэм погэныт. 40 шкрлышто 17 школ колхозыш ушнэн. 
Пионэр, школьник-шамыч колхозым почыныт. Школ пакчам ыштат.

Тулык икшывэ аралмаш.
Кундэмыштэ ачадымэ, йа авадымэ, тулык йоча йатыр уло. Ну- 

нылан дэт-дом уло.
1921 ийштэ 22 дэт-дом ыльэ.
1925 ийштэ 13 „ 580 йочам ашнымэ.
1931 ийштэ 8 „ 710 йоча ончалтэш.

Иоча-шамыч куанэн колхозлашкэ, прэдприатийыш паша ышташ 
кайат. У мастар паша йэҥ тунэм лэктыт.

Мэмнан колхоз.
Йошка-Ола дэч ныл уштыш тораштэ, Кукшо корэм йал уло. 

ЙалышГР орол порт уло. Порт ваштарэш часамла ыльэ, кызыт тушто 
клуб, йошкар пусак ыштымэ.Ожно чыра дэнэ шынчэна ыльэ. Кызыт 
элэктр тул пӧртым волгалта. Ожно орол пӧртыш погынэн карт дэн 
модыт ыльэ, кызыт культур пашам ыштат: тунэмдымым туныктат, 
куанымэ касым ыштат.

Мари Кундэм лу ий тэммэ лӱмэш колхозым почыч. Колхоз члэн- 
шамыч шукэмыт. Пашам ударнэ ыштэн, шошо ага планым утыж  
дэн тэмэн^ӱдышт. Колхозник-шамыч газэтым, журналым, кнагам на- 
лэдат.

Кушко корэм йал ожно пэш нужна пычкэмыш йал ыльэ. Ындэ 
у илышым талын ыштэна.

К алинин Я. Я. *
<•* I Чгч»

[ Ш м е з .
I Стрельников.

Рэдаксэ колэги члэн-влак: * с р

1 Данилов.
Мошкпр-Ола, 1-я Типография Яаробиздата 1931 г. Мароблпт Л  323. Наряд № 46. Тираж 1500 экз.



10 ий лӱмэш.
Мари кундэмыштэ 10 ий тэммэ лӱмэш, шэмэр калыкын тазалык- 

шым аралаш ВЦИК— 100 дэнтэм , Нижкрайисполком—-30.000 тэҥ-
гэм колтэн.

Мари кундэмын промышлэный районлаш дэтплошчадкэ ышташ 
32 тӱжэм тэҥгэм колтат.

Пионьэр лзгэр ышташ 10 тӱжэм тэҥгэ колтымо.
Нижкрайысэ пожарный управльэнэ мари кундэмлан пожарный 

автомобильым колташ лийн. Автомобиль 25.000 тэнтэаш лийэш.
Мари кундэмын 10 ий лӱмэш Москосо радиостансэ гыч мари 

консэртым ыштышт.
Край СНХ, ОСНХ-лан мари кундэмэш школ шамычым ышташ 

50.000 тэнтэм колтэн.

Т Ӱ Р Л Ӧ  У В Э Р .
Мари-сола (Ш эрнур к-н) пионьэр отрӓд мландэ чытыралтмэ дэн 

эҥгэкыш вочшо-шамычлан 40 тэнтэм погэн колтышт.
Ш эрнур тэхникумэш пионьэр отрӓд почылто. Пионьэр-шамыч 

колкоз-шамычлан паша ышташ полшат. Тунэммашым пашаш ушэныт-
Адакшым 200 тэҥгэаш кнагам ужалэныт. Тӱрлӧ газэт дэн жур- 

наллан 150 тэнтэаш подписным погымо.
Курык-Марий районышто 2770 йочалан плошчадкэ дэн йаслэ 

лийэш.
Ронто школышто (Иошкар Ола к-н) мастэрскойым почыныт. 

Дошкольный походлан 15 тэҥгэм погэныт.
Кундэмысэ сотстрахкассэ 400 йочалан 12 плошчадкым, 25йаслым  

ышта. Йаслэ дэн плошчадкэ ышташ 10.000 тэнтэ пытышаш.
Марий кундэмын 10 ий тэммэ пайрэмлан мари кино сӱрэтым 

ыштымэ.
Йошкар-олаштэ рэволутсий площадь покшэлнэ МАО-н лу ий тэм

мэ лӱмэш Лэнинлан памӓтник ыштымэ.
Йубилэй пайрэмлан „Марийский трудящихся" йэроплан толын.

Поэт— комуиар.
— Интэрнатсионал гимн мурым кӧ возэн?— манын йодыт.
—Интэрнатсионӓлым Э ж э н  П о т й э  Прансуз поэт возэн.
— Э ж э н  П о т й э  1816 ийыштэ, октӓбрын 4-жэ Париж олаш шо- 

чын. Изиньэкак тарлалтын пашам ыштэн коштын. Париж комунлан 
йамдылалташ полшэн. 1871 ийштэ Интэрнатсионалым возэн, сэмжым 
Жэйтэр луктын. Потйэ, нойабрын 7-жэ 1887 ийштэ нужнан илмыж 
дэнэ колэн. Йошкар тистэ дэнэ шэмэр калык П о т й э м  тойэныт.
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Дншэ 20 ур.

Цена 20 коп.-------------------------------------------------------------- ------- -
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I Г-17

„Пионьэр Иӱк“ журналын акшэ:
Ик ийлан 1 тэҥгэ.
Пэл нйлан . . .  60 ыр.
Кум тылчылан . 30 ыр.
Ик тылчылан . 10 ыр.

Ик пионьэрат, ик тунэмшат „ П и о н ь э р  Йӱк“ 
журнал налдэ ыжнэ код.

Оксам тыгай адрэс дэнэ колтыман:

Йошкар-Ола, Марийскому Областному 
Издательству.

Кантонлаштэ почтышто, писмоносэц. 
влакат подписным налыт.
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