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Пионьэр оргаиизатсын школышто 
ыштышаш пашажэ.

N
Партий рӱдӧ комитэтын школ нэргэн лукмо пунчалыштыжэ  школ-  

строитзльствэ пашалан,  чын политэхник воспитаньэ пушо школ ш та ш 
большэвик корным ончыктэн пумо.

Садлан кӧра школысо пионьэр организатсэ  ончылно кугу 
паш а шога.  «Кызыт пионьэр дзижэньын тӱҥ пашаж э  тыгайэ: уло 
йоча-шамычым,  эн ончычак пионьэрым,  ышкэ ши нчы мы шты м кӱзык- 
тымэ вэрч кучэдалыкташ,  политик, культурым кӱзыкташ» (ВЛКСМ р у 
до комитэт 3-шо плэнумын пунчалжэ гыч).

Тидэ дирэктивым шуктзн шогышашлан ,  пионьэр пашам йӧршы н 
вэсэмдыман, Сэдэ вэсэмдымаш шк олы што  учэбно-Еоспитаньэ паш ала н  
полшыжо,  школышто счтыдымашым пытаржэ.

„Кызытсэ школ тунэмшэ-шамычлан ши нчымашым ситышын пу
эн, нуным тэкникумыш, кугу ш колы ш  пураш йӧрш ын грамотан, тӱҥ  
наукым (физикэ, химэ, матиматикэ,  йылмэ, гэографий монь) палышэ 
йэҥым йамдылэн ок кэрт“ ВКП(б) рӱдӧ комитэтын школ н ф г з н  пун- 
чалжэ  гыч). Тидэ пэш кугу ситыдымаш.

Пионьэр организатсийын паш аж ы м  уэмдэн, сайэмдэн штымаш 
альэ  пэш начар кайа.  Туныктымашын качэствыжэ сотстроитэльствэ 
йодмым шуктэн огэш шого.



Йужо пионьэр организатсэ,  отрад, пионэр-шамычшат,  йоча-шамы- 
чын шинчымашым кӱзыхтымӧ, дистсиплин, комвоспитаньэ вэрч крэ- 
д ал аш  вӱдэн огыт кай, шкэ йыр  чумырмашат начар шога.

..Тидэ пзшам  шуктымаштэ пионьэр организатсын шагал ыштэн 
шогымы жо ,—йужо организатсын школым аклыдымэ гыч лэктЗш" 
(ВЛКСМ рӱдӧ комитэт 3 плэнумын пунчалжэ гыч)

Ш колым аклыдымэ дэнэ пионьэр срганизатсылан мэр пашам 
утыждэн пуэн улыт. Сандэнэ йоча-шамычын тунзммэ пашашт ыштэ 
кучык лийын, тазалык ыштла н  эҥгзкым ыштэн улыт.

Пионьэр организатсэ-шамыч сотстроитэльствылан тыгзрак пол- 
шышт:  эн ондакак школым сайэмдаш,  дисиплиным шындаш,  ш к о 
л ы ш  политэхнизмым пурташ пижышт.

Тидэ обшэствэно-полэзный пашан  чапшым ок волто. Ш колын 
туныктымо— воспитатэльнэ пашалан ?полша.

Пионьэр-шамыч ышкэ пашаштым тунэммэ дэн востаньэ паша ла н  
полшыктат.

Тунэммэ, кид паш аш  сотсиалис формы м — сотсиалистичэский 
сорзвнованьэ дэн ударничэствым пуртэн шогат.  Сандэнэ нуно сотсиа- 
лизм ыштымаштэ  ончьжы лык йыҥлан вэлэ огыл, кызытат ыштэн шо-  
гышыла н  шотлалтыт.

Пионьэр организатсэ  ышкэ пашаж ы м  тыгэ шындыжэ:  пионьэр дэн 
тунэмшэ-шамычын сотсиализм ы штымаштэ  штэн шогымо пашашт,  школ 
п аш ала н  полш ыш т.  .Тунэмшэ-шамычын мэрпроизводствышто штымэ 
пашашт ,  школысо тунэммэ дзн всспитатзлньэ пашала н  полшэн ш о г ы ш т “ 
(Партий Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн пунчалжэ гыч).

Тидэ паша альэ мартэ  йаты рак  шукталтын огыл. Иужо школ  
лаштэ  альэ мартэат пионьэр дэн тунэмшэ-шамычлан мэр пашам у т ы ж 
дэн пуат.  Сандэнэ тунэммэ паш а  кучык лнйзш, тунзмшэ-шамычын 
шинчы маш ыш т изэмэш, тазалык ыш т ат  начарэмэш.

„Плэнум, уло комсомол организатсэ-шамычлан— тыгай шот дэнэ 
крэдалаш,  кӱчык срок ыш так мэр пашам сайэмдаш,  йочанлан школ дэн 
пионьэр организатсэ  пумо пашам изэмдаш,  кӱшта.  Адак пионьэр отр ад  
базэ  дэн район организатсэ  шамыч,  канымэ кэчэ годым пионьэр тунэм
шэ сборьш,  совэшчаньым,  засэданьым ыштымым чарнышт" (ВЛКСМ 
Рӱдӧ Комитэтын 3-шо плэнум пунчалжэ гыч). Тидэ дирэктивым шук- 
ты маш  шк о лы ш то  тунзммэ дзн воспитаньэ пашам сайэмда.

Капиталист элласэ школ капиталистлан кулым йамдыла.  Мэм- 
нан школ чыла п аш алана т  моштышо,  тзорий дэн практикым ушэн, 
тэкникым шинчышэ,  сотсиализм строитэльым йамдылышэ: рэвольут- 
сионэрым,  тӱньамбал рэвольутсо вэрч кучэдалшэ пэтыдэ бойэтсым 
воспитатлэн лукшо.

Й а пн р  школаштэ  дистсиплинэ окш акла.  Школыс о  дистсиплин 
сайэмдымаш ораньэк учитыл ӱмбак возэш. Тидэ пашаштэ  пионьэр о р 
ганизатсэ эн чот полшэн шогыжо.  Пионьэр организатсэ-— политичэский 
организатсэ.  Сандэнэ тудо школ самоуправлэньышгэ вуйлатэн ш огы 
жо; тудын коч, пионьэр кочат  тунэмшэ коклаш политикым шарыж э.



Пионьэр организатсэ  тӱрлӧ сэмын самоуправлэньын чапшым кӱ- 
з ы кташ  ты ршыжэ,  тудым вийаҥ дыжэ .  „Тудо ш колышто тунэммэ па
шам сайэмдыжэ,  дистсиплиным вийаьгдыжэ" (Партий Рӱдӧ Комитэтын 
школ нэргэн пунчалжэ гыч).

Пионьэр дэн школ организатсэ  кэчын тыгай паша вэрч крэдал шо- 
гышт: школым сайэмдаш.  тушто тунэммэ пашалан сай условий шындалт-  
шэ; тунэмшэ шамыч,  эн ончычак пиомьэр-шамыч арун коштышт;  школ 
ӱзгарым аралэн кучылтышт; шк олышто  шокшо,  волгыдо лийжэ,  ту
нэммэ ӱзгар ситэн шогыжо.

Ш колыш то  ш ок ш о кочкыш ыштымэ вэрчат пионьэр организат
сэ крэдал,  эскэрэн шогыжо.

„Сотсиализм штымэ жапыштэ,  клас дэн клас чот крэдалмаштэ ку 
лак  клас шотшым пытарэн миймэ годым, совэт шк олышто комунист 
воспитанным кӱлэш сэмын колтыман.  Совэт школысо йоча-шамыч-  
лан, пролэтарлан  йӧрдымӧ идэлогийым пурташ тӧчымым,  пытарэн 
ш о гы м аш ,—пэш кугу вэрым налын ш о г а “ (Партий Рӱдӧ Комитэтын 
школ нэргэн пунчалжэ гыч). Клас тушман тӱрлӧ амал дэнэ мэмнан 
ш к олы ш  пураш тӧча. Садлан пионьэр организатсӹлан к л а с  ш о т ы м  
э с к э р э н ,  п о л и т и к ы м  ш и н ч э н  ш о гы м аш ы ж ы м  кӱ зыкташы жэ  
.кӱлэш.

Шко л паш аштэ  Лэнин партийын политикжым локты лаш тӧчымӧ 
опортунистла ваштарэш,  пионьэр организатсэ  эрэ крэдал шогыжо.  Кы- 
зытсэ  ж а пы ш т э  п у р л а в э к  т а й н  ы м а ш  -  п э ш  о с а л  ш о т .

Пурлаш лупшалтшэ-шамыч школым шэҥгак шупшнэшт,  поли- 
гэкнизатсэ пашам чарынэшт,  тэорий дэн практикэ ушэмым кӱрлнэшт, 
йоча самоуправлэньий дэн пионьэр организатсым пытарнэшт.

Пурла дэнэ „ ш о л а “ уклон, адак вэликодэржавный, вэрласэ узкий 
натсионализм вашта рэш  крэдалмаш тулым утларак вий аҥдаш кӱлэш.  
Н унылан  пэнтыдэ отпорым пуман. Ш ола -ш ам ы ч  „школ пытымэ" нэр
гэн тэорийым луктын улыт, учитылын чапшымат волташ точат.

Тидланат пэҥгыдэ отпорым пуэн шогыман.  Партийын тӱҥ 
к о р н ы ж о  гыч пурла „ ш о л а “ вэлкэ кора ҥмаш дэнэ кэлшэн шогы шо 
примирэнчзствэ вашта рэш ат  пэҥгыдын крэдалман.

Партий дэнэ комсомол вуйлатымэ почэш- пионьэр органи- 
затсз, Партий Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн лукмо пунчалжэ гыч 
лэкшэ  ы ш т ы ш аш  у пашам шуктэн шогыжо.



Пионьэр организатсым кугэмдышаш 
вэрч кэчэ йэда крэдалман.

Кызытсэ жапы ш тэ  пионьэр отр ӓд  сотсиализм штымэ паш аштэ  эрэ 
полшэн шога.  Партий Рӱдӧ комитэтын школ нэргэн пунчалжым ш а 
раш полша.  Ш ко л ы ш т о  туныктымым сайэмдымаш,  школ самоупраз-  
лэньэ сайэмдымэ дэн школы ш политэхнизатсым пуртымо вэрч, й о ч а -  
влак школ гыч шаланэн пытымэ ваштарэш кучэдалэш.

Тугэ гынат, пионьэр радам кушмаш пэш начар кайа.  „Толшаш 
ийлаштэ пашачэ,  тарзэ, йорло,  колхозник игышывэ-влакым пионьэр 
ушэмы ш 100% шупшман*— манын, комсомолын 9-шэ сйэздын п унчал
жым шукташ пижман.

Тидэ пунчалым мэмнан кундэмысэ пионьэр отрӓд-влак кузэрак. 
шуктэн шогат? Мзмнэн кундэмыштэ пионьэрыштэ ш о г ы ш а ш л ы к  йоча- 
влак чылажэ 70000 уло. М пионьэрыштэ 12700-жэ гына шогат. Тыжэч 
палэ: 5000) утла йоча-шамыч пионэрыштэ огыт шого. 10-16 ийаш 
йоча-влакым пионьэр ушэмыш 18,8% вэлэ шупшмо.

Пионьэр-влак коклаштэ паша ыштыдымыштлан  кӧра,  пионьэр -  
влак отрад гыч лэктэдат.

Тэвэ: Чкарин отрӓдыштэ (Йошкар-Ола к-н) ийуль тылчы штэ 22: 
пионьэр ыльэ, нойабрын 1-шылан 12 вэлэ кодын. Иэламбай отрӓдым 
(Торйал к-н) ийуль тылчыштэ  почмо ыльэ. П ашаж э  ты маркэат ним аг  
лийын огыл. Комсомол йачэйкэ ӧрдыжтӧ  шога.  Тыгай отрӓд-влакыж 
кундэм мучко шуко муаш лийэш.

Комсомол дэн пионьэр ушэм-влакын кушмо шо тышто шуктыш аш  
паш а ш т  кызыт могай? Эн ондакак;  пионьэр-влак коклаштэ пашам 
сайэмдаш кӱлэш. Тӱҥ пашам звэнаштэ колтыман“. Тӱҥ пашачэ йач зй-  
кэ ' звэна ли й ж э “ (9-шэ сйэздын пунчалжэ гыч). Звэнан п а ш а ш к ы ж э  
шала  ко штш о йоча-влакымат шупшы н шогыман.  Пионьэр ушэмыщ- 
кэ пуртыман.  Пионьэр-влакым школ сайэмдымэ вэрч кучэдалмашкэ 
ушэн, п а ш а ж ы м  вийаҥдыман  Эн чотшым угыч пурыш о пионьэр-влак 
коклаштэ  пашам ыштыман.  Нуным отрӓдыш п ыж ык тыш аш лан  лийын 
отрӓд паша штэ  угыч п урыш ылан ат  иктаж могай пашам пуман.

Тошто пионьэры штым комсомолыш пуаш йамдылэн шогаш кӱлэш.. 
Пионьэр гыч комсомолыш пумо, комсомол-влакым пионьэр отрӓдыш- 
как п ы ж ы к т ы м а н —нуно отрӓд паш аштэ  полшэн шогышт,  активышт 
лийышт.

Пионьэр отрӓдым вуйлатэн шогымым сайэмдаш,  комсомол йачэй
кэ дэч йодман. Адак, йачэйкэ активым йамдылэн шогыжо.



Пионьэр радам кушкын шогымаштэ самотьокым (ышкэ толын 
пурымым вучымым), ша ла ны ма шым,  сипыр влаклан лийын ыштыма- 
шым, йӧршын пытарыман.  Кажнэ производство, колхоз пэлэнсэ комсо
мол йачэйкэ пэлэн пионьэр отрӓдым почман. Пионьэр отрӓдым тӱҥ па
ша ышты мэ  шот дэнэ шэлэдёш кул:ш.

Марий Кундэмысэ пэрвой пионьэротрӓд. 1924 ий.



Пионьэр-влак, большэвик 3-шо шошо ага 
кампаний эртараш йамдэ лийза!

Тэний шошо ага кампаний жапыштэ  Марий кундэм мучко ик 
ийаш шурно ӱдымӧ мландэ 7,5 прот.  йэш арал тш ашлык,  колхозышто 
66 прот. батрак,  нужна, ик марда крэсаньык озанлык лийман.  В о 
льык аш ны машым сайзмдашлан  шудо ӱдым аш 29,7 прот. шукэм- 
далтэш,  парэҥгэ-турнэпс ӱдым аш — 19,8 прот., йытын,  кыньэ моло тэх- 
ничэский культур ӱдымӧ мландэ 6,4 прот. йэшаралтэш.  Тидын дэч 
поена колхоз-влакым пэнтьщэмдаш,  тушто пашам сайэмдаш,  шур но  
лэктышым нӧлталаш кӱлэш. Тыгай пашам партий вуйлатымэ почэш 
штэн шукташ 1<5>лэш.

Пионьэр-влаклан тидэ пашам штэн ш укташлан  уло вийым чу
мы рэн, ударнэ шот дэн пижман.  Клас ту шм ан—кулак, тудлан п о лш ы -  
шо  тӱрлӧ тӱсан оппортунист шамыч кум ыш о большэвик ш о ш о  ага  
ваштарэш тӱрлӧ сэмын чаракым шындэн,  тугак пионьэр коклаштат  
шойак  мутымат колташ тӱҥалыт.  Пионьэр-влакан Лэнин мутым мон- 
дым ан  огыл, изиньэкак большэвик сэмын пэҥгыдын вашмутым пуэн 
шогыман.

Умаштэ шо шо ага кампаний эртарымэ годым, пионьэр-влак кугу 
паш ам ыштэн улыт. Тэний тидэ пашалан  утларак чот пижман.  Пио
ньэр-влак! Ш о ш о  ага кампаний эртармаштэ могай пашам штэн кэр-  
тыда,  кузэрак партий дэн комсомоллан полшэда?

Ончычак,  пионьэр-влаклан ш т ы ш а ш  паш аштэ  ончылно лийман:  
кӧн ача-аважэ  колхозышко пурэн огыл гын, умылтарэн колхозышко  
пурташ тыршыман.  Ддак колхозышто пашам сайэмдаш,  колхозым 
пэнтыдэмдашат  полшыман. Колхозышто кулак улым, паш а ы ш таш  
ӧрканы ш ы м  пионьэрлан нимайат чытыман огыл, колхоз гыч кл ас  
тушманым эрыкташ полшыман.  Колхозышто шэм, йошка р оҥам штэн, 
тушко  ударник дэн йолагайым возымаы (ударникышкат  шк аланак  
пурташ логалэш).  Колхозышто культур паш ам вийаҥдаш,  йош кар  пу
сакым почын,  тушто кэчэ йзда пашам колташ кӱлэш (тидэ паш а м  
кэ ҥэ ж жаплан ат  мондыман огыл), кугу йэҥ-влакым туныкташ,  газэт, 
журнал-влаклан  подпиекым погаш,  п ырд ы ж  газэтым лукташ,  тыгыдэ 
йоча-влаклан  йаслым,  плошчадкым почаш полшыман,  школл анат  
тушто  паш ам ы ш т аш  кӱлэш.

Ш урно  лэктыш нӧлталмэ паш ала на т пионьэр-влаклан кызытак* 
пижман.  Кажнэ отрӓдын,  звэнан, пионьэрын пашажэ:  чыла колхоз
лаштэ,  сэмфондлаштэ шурным нэрэштарэн шурно лэкмым палымаш.  
Ш урным сортоваймэ нэргэнат ача-авалан ^умылтараш, кугурак пио
ньэр-влаклан шкаланыш тат  полшыман.  Ндак рӓдовой сэйалкэ дэн 
ӱдымӧ,  шуко пасу пуртымашым,  ӱаҥды мын пайдажэ нэргэн у м ы л т а -



р а ш  кӱлэш, йол йымалан арам лийшэ ӱа ҥды ш ы м погаш пижман 
(ломыжым,  кайык тэрысым).

Тэний шош ым Марий кундэмыштэ 4 МТС пашам шташ тӱҥалэш 
Т ыш тат пионьэр-влакын п о л ь ш т  лийман: трактырь-м шэ фыш налаш,  
тудым тунэмаш,  МТС-штэ культур пашам колташ.

Т рак тыр  дэн пырльак  имньымат мондымо огэш кӱл. Колхозыш- 
то имньым кузэ ончымым эскэрэн, сай огыт ончо гын, тыгай пашам 
пытараш  пижман,  имньэ шӱш кылмӧ ваштарэш кучэдалын шогаш.

Вольык ашнымэ пашам сайэмдаш тыршымзн .
Колхозлаштэ пырэзым,  сӧсна игым сай ончашлан ш эфыш нал аш  

кӱлэш.  Кайык вусым, чывым,  лудым ашнымаштэ,  тудым сай ончы- 
ма ш тат—пионьэрлан ончылно лийман. Кайык-влакымат ар а л ы м а н — 
кайык  кэчым эртараш кызытак йамдылалт щогаш кӱлэш.

Уло пашам сотсорэвнований шот дэи колтэн шогыман:  отр ӓд  
дэн отрад, звэна дзн звэна договорым штзн, адак  договор Илышыш 
пурмым пэш чот тэргэн шогыман.  Звэна пашам сайэмдаш пижман,  
ш о ш о  ага кампаний зртармэ пашам звэна влак штышт,  ззэнаштэ  ч ы 
ла пионьэрат  пашам штышт,  звэна кӧргыштӧ бргигадым кӱчык жап- 
лан шташ лийэш.

Пионьэр-влак! чыланат рӱжгэ ш о ш о  ага кампаний эртараш пар
тий дэн комсомоллан полшыза! Шкэндан почэш моло икшывэ-влакым 
наҥгайза ,  у илышым шташ полшыза!

3. Йаковяэва.

шошо агалан кызытак 
йамдылаш тӱҥалман. 

Пионьзр-шамыч,
тарваныза!



в. и. лэнинын илышыжэ гыч
В. И. ЛЭНИН Симбирск олаш 1870 ийын, апрэльын 7(22)-жэ шомлн 1887 ийштэ 

Симбирск оласэ гимназийым пытарэн. 1880 ийштэ Озаш унивэретитэтыш тунэмаш пу
рэн. Тудо и й ш так «р э и о л ӱт с и они н пашалан Л э н  и н ы м уыивэрститэт гыч луктыныт.

1893 ийштэ Лэнинград (Пэтэрбург) олаш кайэн. Тушто сотснал-дэмократ сту- 
дэнт кружок дэнэ кылым кучаш тӱҥалын.

1895 ийштэ вэс кугужанышыш кайэн. Тушто сотсиал-дэмоктат „Освобождэний 
Труда" груп дэнэ ваш лийын, кылым кучаш ту шал и  н. Тужэч толмэк Пэтэрбургышто 
„Сойуз борьбы за освобождэнйэ рабочэго класса" ушэмым почын, вуйлаташ тӱша
лый. 1895 ийштэ Лэниным арэстовайат, Сибирыш сылкыш колтат.

1907 ийштэ вэс кугужанышкэ уэш  кайэн. Вэс вугужаныш гыч нэвраль рэво- 
лӱтсий лиймэвэ ижэ портылыи. Нэвраль рэволӱтсий лиймэкат В. И. Лэиинлан врэ
мэный правитэльствэ дэч Фпнльаидийштэ шылын и л ат  логалын. Октьабр рэволӱт- 
снй лиймэкэ гына Совэт рэсп.убликынг пӧртылын. Совэт"властным вуйлаташ тӱ- 
шалын.

В. И. Л э н н и ӱмыржӧ мучко пашачэ, шэмэр крэсаньык вэрч уло вийжэ дэнэ  
п ат ам  штэн илэн. Чурмаштат, сылкшитат, вэс кугужанлаштат шылын илымыжэ 
годЫм пролэтар рэволутенн штышаш вэрч вийан крэдал илэн.

Лэнин колэн, Лэшмизм ила:



Рушла гыч Я. Мухин кусарэн.

ЛЭНИН КЭЧЫЛАН ЖИВОЙ ГАЗЭТ.
СЦ ЭН Ы Ш  ТЫГАЙ ПЛАКАТ ДЭНЭ ЛЭКТЫТ:

СОТСИАЛИЗМ ЫШТАШ * П0Л1СЫШ0— ПИОНЬЭР-ША- 
МЫЧ У ИЛЫШ ВЭРЧ КРЭДАЛАШ ЭРЭ ЙАМДЭ УЛЫТ!

ИКШЫВЭ-ША МЫЧ РАТ ДЭН (ЙЫГЫРЭ) ШОГАЛЫТ.
1 — йоча. Мэ ударнэ бригадэ,
2. Пионьэр отрӓд 
Чыланат.  Лэнинын мутшым шинчэна.
3. Ик гай мэмнан шонымына,
Чыланат.  Сорэвнованьыш пурэна—

Шэҥгэлан  ко дшо укэ коклаштына.
4. Ача-изанам вашталташлан

Эй, ончыко,  ончыко,  йолташ-влак!
-5. Мэ ударник улына,
Чыланат.  Мэ патыр,  иза-шамычнам 

В аш та лтыш э улына.
(Зад гыч мур йӱк шокта)

Сай примэрым тый дэчэт 
Вучэна мэ, пионьэр!
Йош кар  галстук оҥыштзт  
Йаралан  огыл тул-чэвэр 

Пионьэр,
Лий примэр!

Лэнин ойжым тый шарнэн 
Полшэн шого Совэтлан,
Кумыл нӧлдын, чот тыршэн 
Пижын шого пашалан.

Пионьэр,
Лий примэр!

Изи шольо-шамычдам.
Ок тӓбраты м ньоньойнам 
Тэ наҥтайза  вӱдалтэн 
У сэм илыш корно дэн.

Пионьэр,
Лий примэр!

Лэнинын ойжым шарнэ  раш,
Полшэн шого Совэтлан.



Пэ ҥгыды рак  о ш к ы л ш а ш  
ӧ р ы н  он чыш о тор тушман!

Пионьэр,
Лий примэр!

Вожатый.  Кидыштыда Лэнин знӓмэ.
Драм гына ала  пумо?

Чыланат.  Тэвэ ончэна: кӧ кузэ
Пашам ыштэн ты маркэ 

Вожатый.  Бр игад ир-шамыч,  ончыко!
Отчотдажэ йамдэ мо?

Вожатый.  Д тэ, йолташ-влак,
Вич ийаш планым шукталаш 
Иамдэ улыда мо вара?
Лэнинын

мутшым 
И л ы ш ы ш  кузэ пуртэда?

Чыланат.  Чы лан  йамдэ улына!
Мурат: То што— ш акшэ тӱньа дэнэ

Сарым вийан штэна,
Вич ийаш планым— ныл ийштэ 
Ш у кташ  мэат полшэна 

Мэмнан нугу паш ана 
Эртэн кайа планымат;
Кушкзш завод, пабрикна,
Вийэн толэш колхозна.

Тушман элым,  пойан элым 
Поктэн шумым вэлэ огыл 
Вашкэ тэвэ,— тора огыл,—
Эртэнат мэ кайэна.

(Утыль-сырьо нэргэн рапорт штынэк ик изи тдыр куржмн нура. Туд& 
мура).

Урэм гычын Капыр Виктыр 
Эрта кугу мэшак дэнэ 
Палэда тэ, альэ укэ:
Мом гын, тудо тужак оптэн?

( Й < т  иэшак дэнэ пура).
Иоча:  Тыштэ кагаз,  шӱкшӱ лапчык,

Тошто тувыр,  тор шарпан.
Утиль-сырьо,  йолташ-шамыч,
Трактырым пуа колхозлан.

.1икбэ8 паша нэргэн рапорт ыштымэк ик иди ӱдыр Гукварым кучэн 
дэктэшат:

Колхозыштат,  олаштат 
Дгитатсийым чот шарыман,
Кнага моштыдымо ик йэҥат 
Ы нж э  лий Совэт элнан,



Чыланат.  Ж апн а уло вэт мэмнан,
Кӱлэш кумыл пашалан,
Кнага гыч мом нална,
Илы ш ы ш кэ  пуртэна.

Вожатый.  Пэрвый звэна ойлзн пужо,
Кузэ кушкэш отрӓднажэ

Лэктыт кок икшывэ-шамыч: иктыжэ изи октӓбрьонок, вэсыжэ кӱкшырак 
капан пионьэр, живой диаграмым иалтарат.

Музык почэш нуно д э е э  живой газэтчикат ушнат.
1 звэна Мэмнан ударнз бригадына,

Отрад кушмым шэкл'ана.
2  зв. Мэ колхоз пашам штэна,
3 зв. Мэ арулык вэрч крэдалына.
4 зв. Мэ кнага моштыдымым пытарэна.
5 зв. Мэ колхоз  ш а р аш  тыршзна.
6 зв. Мэ зайомым шарэна.
7. Мэ утиль-сырьом погэна.

(Тыгэ бригадэ-шамыч пашаштым кылаекалат).
Чылан.  Заводлаштэ,

Колхозлаштэ
Иойэш мэмнан пашана.
Вич ийаш планым
Кугу планым
Жап дэч ончыч шуктэна.

Вожатый.  Пэрвой мут колхозышто паша штышэ звзналан пуалтэш.
2-шо бригадир диаграмым ончыкта. Диаграмыштэ паш а дэн жаи эрта- 

рымэ (прогул), мыиьар пана субогник шталтьш, школ колхозышто могай па
шам штэн, молат ончыкталтын,

Кажнэ звзиа ышкэ пашажэ нэргэн раиортым лудэш. Рапортым эрта- 
рмаштэ почэла мут, мурат лийыт.

Тыгэрав:
Рапорт дэч вара йоча пӱлэмьтштэ, кок йоча частушкьш мурат:

От ул тый томам тунэмшэ 
Уроклан гын пэш тыршэт,
Мӧҥгышкэтшэ тый миймзшкэ 
Ш колэтш ым ат чылт мондэт.

Уна мыйым ончал-йан:
Ш к о л ы ш  кэчын мый коштам 
Шкэнан дэнэ авамлан,
Иара ом кий полшалам.

Пӧр ты шты жӧ шинчылтам 
Ньога шамы чы м модыктэм,
Ш к э  авамжым эрзат 
Погыны ма шыш мый колтэм.

Чылан.  Инанэнак ошкылна;
Лэнин тистэ кидыштына.
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Изи пионьэр.  Кӱшкырак,  тистэ!
Чылан.  Кӱшкырак,  тистэ!
З о ж а т ы й .  Лэнин колэн,
Чыланат.  П аш аж э  ила!

Партий вуйлатымэ дэн 
Комунизмыш кайэна!

(Й оча гавэтым кучэн куржын пура).
Иоча.  Кӧ пала:

Кӧ тугай Пуанкарэ?
Чыланат.  Пуанкарэ

Сар дэн толнэжэ эрэ.
Иктэ. Койажэ  чыгылтэш кийаматын:

Тачэ гын нэлнэжэ Совэт Элым. 
Зо ж а т ы й .  П у рла-ш ола—уклонист-вла 

Тушманлан тэ полышкалэда 
Ик тӱшка.  Нуно СССР дэн крэдалнэшт
Ззс  тӱшка.  'Нуно  пӓтилэткым пэ.ш кӱрлнэшт 
Иктэ. Лэнинын п аш аж ы м  она пу сӱмыраш.  
Чыланат.  Лэнин, ончо: мэ пэнтыдэ улына! 
Вожатый.  Рульышто— Сталин йолташ,

Вийан кайа сотсиализм штымаш.  
Иоча-ш амыч зал гыч.

Иэҥ мландэ ок кӱл 
Ик йол тош кал ты ш ат  

Чыланат.  Шкэнаным гын,
Она пу нигунамат!

Иктэ. Лэнин колэн, п аш аж э  ила!
Чыланат.  Партий вуйлатымэ дэн

Комунизмыш ошкылына.  
Тӱшкан лудыт. Лэнин йолташ,

Тый ужат
Мэмнан кугу пашанам:  

Ужат пабрик,  завод,  трак тыр мӱгыра 
Вич ийаш план шукташлан!



СОТСИАЛИЗМЫМ ВИЙӒН ЧОҤЭНА.
Лэнинын сугыньыжо.

Лучко ий ожно Лэнин йолташ мэмнан элы- 
шкэ толын. Ленинград оласэ Финландий вокзал 
плошьадыш Владимир Ильиным ваш лийаш ту- 
жэм дэнэ пашачэ шамыч толыныт.

Лэнин йолташ бронэвик вакэ кӱзэн шога- 
лын пашачэ калыклан ойлаш тӱҥальэ:

„Мэ ындэ капиталист властным кудалтэна, 
мэ войнам ыштымым чарнэн, у илышым— 
сотсиализмым вийан чонгаш тӱҥалына. Вийан 
лийжэ сотсиалистичэский рэвольутсий" манын 
шкэ мутгаым кошартыш.

Лэнин ойлымэкэ вич тылчэ вэлэ эртыш. 
1917 ийын Октьабр тылчыштэ (тошто стиль дэн) 
большэвик партий, Лэнин вуйлатымэ почэш па
шачэ клас шэмэр крэсаньык дэнэ пырльа бур
жуй властным СЭ1ГЫШ.

Чыла мландэ, завод, пабрик пашачэ, шэмэр 
крэсаньык кидыш пуалтэ. Тэвэ тыгэ сотсиализмын 
пӧрвӧй сэҥымашыжэ лийэ.
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Вӱран рушарньа.
1905 ийын йанварын 9-жэ (у шот дэнэ йанварын 22-жо) 

Пэтроград оласэ (кызыт Лэнинград) пашачэ шамыч погынэн, 
шужэн илышэ пашачэ-шамыч киидым йодын, адак фабрик 
„оза“—шамыч иызырэн илымышт дэч утараш йодын кугыжан 
дэкэ мийзныт.

Нуио патиача-шамычлан пашадарым кӱаыкташ, адак помэ- 
щикын мландыжым шэмэр крэсаиьыклан нуаш йодыныт.

Пизырналт илымэ дэнэ шэҥгэлан кодшо нашачэ шамыч 
кугыжа полша—манын шонэныт, кугыжалан Ушаиэнэт. Укэ, 
нуно Ёоҥылыш лийыныт. Иодаш мийышэ пашачэ-шамыч ум- 
бак кугыжа лулати вэлэ куштэн. Салтак-шамыч кугыжан кӱш- 
тымыжым шуктэныт. 1200 утла йэҥым лулдын пуштыныт. 
20 пужэм утла сусыртэныт. Тидэ нуштмо, сусыртымо йэҥ 
коклаштэ удрамаш, адак йоча-шамычат йатыр лийын.

Буран рушарньа гыч иашачэ-тпамыч раш наллышт. Ку
гыжа капиталист, помэщик шамычлан вэлэ полша. Кугыжалан 
инанмышт пытыш. России мучко куго пудыранымаш туҥальэ. 
Кугыжан власть ваштарэш шагальыч.

Тыгэ 1905 ийыштэ пэрвой рэвольутсий туҥальэ. Пашачэ 
класын рэвольутсионый опытшо шагал улмаш, садлан шӱчко 
кугыжа, пашачэ класым чактарыш. Пашачэ клас тӱҥалмэ па- 
шажым ыш кудалтэ, утлырак пэҥгыдын йамдылалтын, 1917 
ийыштэ шкэ шонымыжым ыштэн шуктыш. Капиталист иомэ- 
шик властьым сӱмырэн властьым шкэ кидышкыжэ нальэ. 
Фабрик, заводым нашачылан, мландым крэсаньыклан пуыш. 
Ындэ тидлан 15 ий гауэш. Комуыист партий вуйлатымэ по- 
чэш, пашачэ клас, шэмэр крэсаньык эры к— совэт элыштэ сот- 
сиализмым штат.

Буран рушарньа лиймылан 27 ий эртэн, тыгэ гынат со
вэт ушэмысэ нашачэ клас, шэмэр крэсаньык тидым ок мондо, 
кажнэ ийын шарна. Вӱран рушарньан .опытшо почэш мэ, 
1917 ийыштэ рэвольутсийым штэнна. Тӱньасэ пашачэ клас 
мэмнан сэмынак рэвольутсий шташ кэчын йамдылалт шога.



Иогор альэ кугу огыл, луатшым ийыш вэлэ тошкалын.  Тугэ 
гыкат,  тудын чапшэ йыр шарлэн.  Кузэ ок шарлэ? Иогор тӱрлылан 
мастар.  Ышкэ  капка мэнтэ  ӱмбаланжэ мардэж вакшым ыштэн-шогал- 
тэн, савар ӱмбалан кок пильшыкым.  Вакш пӧрдэш,  пильшык-шамыч 
плитлат.  Лэваш йӱмалан ав аж лан  муш шурмым ыштэн:  кугу т ы р д ы ш  
ор ав ам  пӧрдыкта,  шуар-вондо ы шкэ ак  мушым шура.  Шэм*шыдаҥ 
кож ыкташ  мимэ годым,  пырчэ нумалшэ корка-шам ычы м ужын толын, 
Фордын лӱмжым колдэак,  ышка ланж э  пу нумалаш конвэйэрым ы ш 
тэн. Пӧртӧнчылан тошто орава шӱдырым йӧнӧштарэн,  орава шӱды- 
р ы ш к ӧ  кӧрган сорым пӱчкыш ым чиктэн. Пувӱчмашэш тошто о р ава  
ты рты ш ым кэлыштарэн.  Кок вӱраҥэш тойа-шамычым кылтыштын,  вӱ- 
р а ҥ ы м  чымэн. Пувӱчмашэш Иогор ышкэжэ  оравам пӧрдыкта,  изи 
ш ӱ ж а р ж э  вӱраҥэш тойаш эҥэртыктэн,  пу комыльам опта, пӧртӧн- 
чылнӧ изи ш о л ь ы ж о  пум налын шога. Чылт ӧрат! Тэвэ могай мастар 
лэктын!

С. Г. Чавайн.

Трактыр кэртэ.



А рынышкэ  кугу паровикым кондэныт, чодра пильитлымым 
ыштат,  тидым колын лучко мэнтэ коклаш Иогор куржэш.  Лрын ко- 
рэмыш вола,  чылт ӧрэш. Кугу лэваш воктэн пытыдымэ пӧрньа киа, 
л эв аш ы ш тэ  ораташтэ пильа-шамыч ышка к нӧлтыт-волат,  ората  дэк пӧр- 
ньам намиэн вэлэ^шукто,  пӧрньа ы шкэ ак  пура,  ик сигаркэ тамака 
шупшмэкэ оҥа  лийын лэктэш.  Порт кӧргышкӧ Иогор пура,  тушто  
кугу, кӱртньӧ дэнэ ыштымэ вочко киа, ик вуйымжо олтат,  вэс вуй- 
ы ш т ы ж о  тӱньык гыч шыкш  лэктэш,  тӱньык воктэн орав а уло.  Тул 
йӱла,  орава пӧрдэш,  льамка лупшалтэш.  Йогор онча,  чылт ӧрэш.  
Кузэ гынат паровикым палэн налаш шона.  Кум кэчэ годым Иогор лэ- 
сопилкэ воктэнэ эртара. . .

Лач иктым гына Иогор ок йӧратэ.  Книшкам к и д ы ш к ы ж э  ок 
нал.  Бу ква-шамыч  Иогорлан йара  кудкыла чучыт. Ачажэ школы шко кол- 
таш  тӧчэн, ала мызаргана Иогорым кырэн, ала  мызар  гана, кидгычшэ ку- 
чэн, шк о лы ш к о  намиэн кодэн. Укэ, нимо дэнатсэҥэн огыл. Ачажэ пӧр- 
тыш пурмо годым, Иогор эрэ капкаштэ лиэш.  Иужгунам, ачажэ йу- 
в аты лын рак  толмо годым, ачаж  дэч ончычат шузш.  Ачажэ т о л а ш э н ,  
толашэнда,  кудалтэн: «мыланэм огыл, ы шка ла нэ так  кӱлэш лиэш»— ма- 
нын.

Тунэмдымэ-шамычым туныкташ толшо  ликвидатырат  И эгор  дэнэ 
нимо шотымат муын огыл. Луд аш  пумо б уквар  дэнэ Йогор аэропла -  
ным клэитлэн, к одш ы ж  дэн шольыж лан  пароходым ыштэн пуэн.

Ш о ш ы м  пэлэш Иогормыт йалэш колхозым почыч. Иогорым ача- 
ж а т  колхозыш пуртыш. Пӧрвӧй погыны машы ш так  трактыр нэргн 
мут лэктэ. Куралашат,  шупшыкташат ,  шиашат,  вакш й о ҥ ы ш т а ш а т  
тр актыр  кэрдэш,  маныт. Ш о ш ы м л ан  трак тыры м кондыдэ кодман огыл, 
маныт. Йогор п ылы ш ы м шогалтэн колыштэш.  «Могай гынтидэ трактыр? 
Лры н паровик  гайак,  альэ вэс тӱрлӧ?»-шона Иогор. Кочш аш-йӱша-  
шым монда,  эртак трактыр у ш ы ш т ы ж о  пӧрдэш.

Вучэн-вучзн ш о ш о  шу. Ик кэчвалым уло йал пасу капка дзкЭ' 
погына.  Тачэ тр актыр толэш.  Ш у как  ыш ли, мӱндырнӧ ала мо мӱ- 
гы р а ш  тӱҥальэ.  Кӱдырчӧ,  манаш,  кӱдырчӧ огыл, кӱвар гыч кудалыт^. 
манаш гын, туштыла кӱваржат укэ. Мо тыгэ шокта гын? Изиш лимэ- 
кэ курык сзр воктэнэ, корно кагыргымаштэ ала могай тӱньыкан о р а 
ва койо. Икшывэ-шамыч,  чытэн кэртдэ, «трактыр, т р а к 1 ыр!»-кычкы- 
рэн вашта рэш  кур жын колтышт.  Нунын почэш Иогорат ты ртэштыш.

Й а лы ш к э  пурмэкэ колхоз правлэньэ пӧрт ончылан трак тыр шо- 
гальэ.  Пӧртгыч колхоз правлэньэ члэн-шамыч лэктыч. Прэдсэдатэл 
митингым почо. Митинг пы т ы ш а ш  годым колхоз прэдсэдатэл тыгай 
мутым каласыш:

—  Йолташ-шамыч!  Кэч могай машинат,  йара шогыдэ,  тичма- 
шын паш ам ы ш та  гын вэлэ, пайдам конда. Садлан кэҥэж паша годым 
мланнат трактырнам кок кы чкыш тичмаш ыштыкташ кӱлэш. Кок смэ- 
ным машина  ыштэн кэртэш, айдэмэ ок кэрт. Мылана колхозсойуз! 
и к трактористым вэлэ пуэн. Вэсыжым ы ш ка ла на  йамдыла ш взрэш-



тэш. Тэвэ тидэ тракторист йолташ-воктэн шкэнаным ик йзҥым шо- 
галташна кӱлэш. Ышкэ кумылдэн тидэ паш ашкэ  шогалаш кӧ кӧна?

—  Мый!—маньэ Иогор, ончыко лэктын шогальэ.
— Кнага моштыдымылан мэ машинам огына пу. Мэ тугайлан 

огына ӱшанэ,—маньэ прэдсэдатэл,  вэс вэкэ ончалын йодо: «иктат укэ
МО?»

Иогор чылт ӧрын шогальэ.
— Иогор машинажлан шӱман,—-ала ко Иогорпан полшэн пэлэш

тыш.
— Кнага моштыдымылан машинам пуаш ок ли,— адак пэьггыдэм- 

дыш прэдсэдатэл.
— Прэдсэдатэл йолташ...  Йыван изай!—ш о р т ш а ш  гай пэлэштыш 

Йогор.— Йыван изай, мый тунэмам... кэрнакак тунэмам. Кок тылчыштэ 
чыла буквам тунэм пытарэм.

— Кок тылчэ огыл, кок кэчат вучаш ок ли.
•— Ну, тылчыштэ тунэмам...  Кок арньаштэ.. .
Прэдсэдатэл ок пэлэштэ. Колхозник-шамычат ӧрын улыт: прэдсэ- 

датэлым ончалыт, Йогорым ончалыт,—нимомат огыт пэлэштэ.
— Ну арньаштэ тунэмам!—сорвала Йогор.— Кум кэчыштэ.
— Кум кэчыштэ лудаш-тунэмат гын, мо лиэш,  лиэш,  трактырым 

кучыктэм, тувэшкэ чакат  ит ми!—прэдсэдатэл маньэ, вара  митингым 
пэтырыш.

Кум кэчыштэ Йогор буквам палэн пытарыш. ПӧрЕӦй палымэ 
букважэ-Т лиэ, вэсыжэ-Р, кумшыжо-А.

Трактористын пэлэнжэ кондымо книшкажы н лӱмжӧ--«Трактыр 
ончымо» улмаш.

Кызыт Йогор Нижний олаштэ,  автозаводышто тунэмэш. Йогор 
шофзр  лиаш шона.



Издэр, йэчэ, коньок нэргэн.
Тэлэ. Тыгэ гын мунчалташ йэчэ, издэр, коньок кӱлэш. 

Тндым иоча шамыч ышкэат ыштэн кэртыт.
Тэвэ кузэ штыман.

И здэрьш .
Налза кок издэр таганыш пижыкташ нӧршӧ кок кӱжгӱ- 

рак оҥам. Тудо оҥажын вуйжым йыргэштэн, тудыи вуйжым 
эн ондак кӱзӧ дэнэ нӱжыза, вара йандау дэнэ йаклэштарыза. 
Адак кум оҥам нал за, кажнэ оҥажэ 40 сантимэтр кужут лий
жэ. Тудым издэр таганыш пуда дэнэ кырэн шындыза.

Мунчалтымэ г о д ы м  
нигушкат ынжэ тайнышт 
манын издэр мучашкэ оҥам 
кырэн шындыман. Издэрын 
ончыл вуиышкыжо тонам 
кырза. Вара курык. гыч 
ыунчалтэн волы мы да го

дым, кандырам нпжак- 
тыза, Издэрым утларак 
сайын штынэда гын, 
шкэ чот шоныза, альэ 
шоҥгырак-шамыч дэ- 
чын йод с а. Курык

а.



гычын мунчалташ издэр данэ вэлэ огыл, козол дэнат лийэпт. 
Тудым ышташ йӧсӧ огыл. Нал за кӱжгӱ оҥам, тудын кок мо- 
гыршымат йэчэ гайым штыза,

Тэвэ тыгэ:
Вара тудлан 

тэнтылым ышты
за. Шычмэ годы и 
Гюлым тошкал кэ- 
ртшашлан кэлыш- 
тарэнштымаи. В а
ра курыкыш каи- 
эн мунчалтэп вэлэ 
волыза.

А курыкшым 
кузэ шташ вара?
Лэвэ кэчэ годым лум 
чуҥгам ыштылза. Тидэ 
чунта-шамычым куры к 
сэыын чумырыза. Кур- 
ыкым кольмо дэнэпэр- 
кӓлэн ш ы м а ҥ д ы з а, 
йӱштӧ годым вӱдымша- 
выза. Ындыжьш мун- 
чалтышаш вэлз кодын.

Йэчым.

Кок вичкыж оҥам муза. Оҥан кок тӱржым 10-15 санти- 
мэтр кодмэш, кӱжгытшым 2 см. коДмэш пужарман. Кутышы- 
жо мэтр дэч утларак лийжэ. Оҥа мучашын кужгытшӧ пэл 
сантимэтран лийжэ. Йэчын вуйжо кошаргэ, квдыргэн шогышо

лыйжэ. Кузэ кагырташыжэ? Лаканыш шокшо вӱдым пыштыза, 
тушко йэчын мучашыжым чыкыза. Вара тушто ш л  час нарэ 
пюгыктыза. Вуд ынжэ йукгаӧ манын, шокшо кзрмычым кол-



тыза. Вара сӱрӧтыштэ ончыктымо сэмын йэчым кагыртыза. 
Угычын внйныдыматын тыгэ штыза:

111 г
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Тйдын почэш коҥга воктэн 8-10 кэчэ киктыман. Кошкы- 
мэк йэчым вийаш ышташ ок лий. Полышым кугу йогг дэч 
налман.

Иэчын покшэланжэ изи оггам пудалэн нижыктыман. Иу- 
далмэ дэч ончыч изи уштӧ пидаш рожым пӱчмаы.

Ӱштӧ огэш лий гын, йолышко кандра дэнат пидаш 
лийэш.

Тойам шкэак штыза.
Йэчэ курЫкышто сай мунчалтыжэ манын, пундашьш 

иандау дэн шымартыман. Вара шэлым йыгэн шымартыман.

Коньокым.

Тошто саван лаштыкшым муман. Тудым кужгӧ оггашкэ 
кырыман. Сава укэ гын тошто кӱзымат лийэш.

Тэвэ тыгэ.

*

Саван тӧр кыралтмыжым шэкланыман.
Оҥам портгакэм нундагалан кэлгатарэн иужарыман. Иол- 

ыш пидшаш кандралап кок тур гыч рожьш шутыман.





Политзхник школ.
Ала мо нимат вашталтмэ гай ок шой. Школӹм гыы йӧршып 

от палэ. Класаттудак, парт-шамычат ту гак шинчат. Учитыл 
-птамычат тоштак улыт. Школ гын йӧритын вэе—тӱкэмын.

Школ кбргым, кугу зал вэсгукэмдон. Тидэ зал шукэртсэк 
йара шпнча ыльэ.

Кызыт зал мучко кок- рад дэн станок-шамыч шинчат* 
Пырдыж воктэн кужу вэрстак шинча. Тужак корак умшам 
(тисним) виндылэн шынтымэ.

Станок-шамыч ший гаи йылгыжыт,— наша ыштьшэтвэлэ 
III у  ЭШ.

Чынжым, станок-шамыч уак огытыл. Ужо-заводлан кӱлэш:

Ниныштат альэ сайак улыт. Становым, школым шэфыш 
налшэ завод иуэп. Инструктор-шамычшат ту до завод пашачэ 
улыт.

Тэвэ кумыгао класыштэ кӱртньӧ нэргэн тунамыт. Курт- 
иьым кузэ луктыт, вурс дэн чойнын могай ойртышыжо, йӱш- 
тӧ дэн шокшо кӱртньым кузэ ыштат—учитыл тунэмтэ-шамыч- 
лан  умылтара.

Школ мастэрскойышто тунэмшэ-шамыч кУртнвб нучкы- 
шым> вургэивэ падрашым, калайым нальат, пужарат, пучкэ- 
дат, таитат, шумат, шуткалат калай лапчыкым пучкэдэн ала 
могай узгарым ыгатат.



Чыланат „корак унш а“ воктэн шогылтыт.
Зал вэс вуйышто стольар мастэрской. Тужэчынат пила, 

чогыт, пужар йӱк шокта.
Инструктыр дэн пырльа погэн шыпдымэ токарный ста

нок дэн йыргэшкэ пилам, рвэзэ-шамыч кугэшнэн ончыкты- 
лыт.

Йыргэшкэ пила тыгылай пилалан в Си им ок пу.
Зал лукышто пук эн, устэл, диван, кроват, шкаи-шамы- 

чым ачалэп шьшдьшэ. Нуно чыланат изи улыт,— модаш ышты
мэ гай. Укэ, тыдэ модаш ыштымэ огыл, колкоз лэлэнсэ на
ел э йӧча поломлан ыштэн оптымо.

Рвэзэ-шамыч! Тэмдан школыштыда нолитэкник паша 
кузэ кайа?

V

Физико-кабинэт,



Кӧ ончыч?
Кэлдэ йал школышто  тунэмшэ-шамыч тунэм чарнымэк,  мӧҥгӧ 

кайа ш тарвакышт.  Ш кол  капкаш поштальоным ваш лийч.
—  Тунэмшэ пионьэр-шамыч! Тэ „Пионьэр йӱк“ журналым чылан 

налда мо?— поштальон йодо.
— Укэ... школлан гына коктыт толэш,—ик тунэмшэ пэлэштыш.
— Молак укэ? Кажнэ тунэмшылан,  пионьэрлан „Пионьэр йӱк“ 

н<урналым нал аш  кӱлэш. Жур нал  тунэмаш,  у илыш ышташ,  вич ий- 
аш планым ныл ийыштэ шукташ,  отрьад пашам вийаҥдаш,  адак мо- 
лылана т полша,  уш-акылым почылтара ,— поштальон умылтарыш.

— Тудыжо тугэ .. Окса укэ гын, мо дэнэ налат?
— Ачиймыт оксам огыт пу,— иктэ*вэсэ чогийат. Поштальон  изиш 

шонал тыш ат  пэлэштыш.
— Чуза .. „Пионьэр йӱк“ журналым налашда мый ик йӧным муам. 

Рвэзэ-шамыч поштальон ши нчаш ойырлыдз  ончат, оксам кушто му- 
эш? Могай . йӧным ышта?—-манын, поштальонын пэлэштымыжым 
вучат.

— Оксам тэ йол йымалныда тошкэда.
— Йол йымалнэ? .Кушто?—йоча-шамыч куанэн йодыч. Иужы шт 

йэл йымал нышт  ончылтыт.
—Сурт кокла шты да  тӱрлӧ шӱкшак уло: тошто кӱртньӧ, шӱкшӱ 

вургэм (утиль-сырйо) арам гына кийылдыт.  Тэ, шӱкшакым погэн, ко- 
пэративыш ужалыза.  Тудо окса дэнэ журналым,  газэтым налза.  Тэвэ 
кузэ.. Вэс шо тш о промышлэкостьлан сату ыштэн лукташ полшэда.

— Чыизк тыгэ лийэш б э т . Мэмнан суртышто тошто кагаз, шӱк- 
шӱ вургэм кийылдыт.

— Мыйэ ап шат кудышто кӱртньӧ Яудыргым погэм, - ш кал ан ыш т 
пашам муыч.

— Тачак погАп тӱҥалына.  Эрла канымэ кэчэ, копэративыш кон- 
дэна,— мэнын, йоча-шамыч сумкаштым тӧрлалтэн, иктэ-вэсыштым он- 
чылтэн-ончылтэн куржын пытышт.

Эр л аш ы ж ы м  эрдэнэ пионьэр,  тунэмшэ-шамыч 85 килограм утла — 
сырйом погэн копэратив дэкэ латкок издзр дэнэ кондэн улыт.

Кок арньа гыч Кэлдэ йал шк олышто тунэмшэ-шамычын чылаш- 
тын кидыштэ „Пионьэр йӱк‘- журн ал лийэ Иужы шт „У вий “ журна-  
лымат нальыч.

КӧЖэлдэ йал школы ш то  тунэмшэ шамы ч сэмын? П а ш а ш к з в а ш -  
кэ лэкса! Согсорэвнованийым,  ударничэствым илышьпл пуртыза.

Ш к э  паша ыштымыдам,  школ, отрӓд илышым,  колхозлан могай 
пашам ышташ полшэн улыда журнал ыш возыза! Школэш литэратур 
кружокым ыштыза!  14у. кӧ ончыч? С. К а в ы р л ь а .

Р э д а к с и й  дэч :  Кэлдэ йал школышто тунэмшэ-шамыч почэш кӧ 
ончыч ышта, альэ отрӓд ышта гын, тудлан кум тылчылан  „Пионьэр 
йӱк“ журнал йарак  колдалтэш.



Шэрнур ШКМ пэлэн улшо пионьэр 
отрӓдшэ пашаж нэргэн рапортым пуа.
Нойабр тылызылан отрӓдыштына 31 иионьэр ыльэ, кызыг 

42 шуын. 42 пиоиьер ко&лагыч 20-жэ ӱдыр. 12 иноньэрым 
комсомолыш пумо. Пионьэр отрад, октӓбрӓт группын пашажым 
вуйлатэн шога. 35 октӓбрӓт уло. Ик пионьэрк омеомольэтсым 
октӓбрӓт пашачэ йамдылмэ курсыш тунэмаш колтымо.

Культпоход пашаштэ чыла пионьэр - влакат полпзэв шо- 
гат. Звана дэн шэлалтын, кантонысо учрэждэний-влак культ- 
походыштэ кузэ ыштымыштым тэргэн, палэн нальыч. Культ
поход лӱмэш ик, нырдыж газэтым лукмо, 2 консэртым, ик 
спэктакльым шындымэ. 200 тунэмдыыэ кугу йэҥым туныктэна.

Пионьэр отрӓд 15 тэҥгэйатн закомым налын. Калы к кок- 
лаштэ 200 тэҥгаш зайомым шарымэ. Кызытат лийшыл йал- 
лаштэ тидэ пашам ыштэн шогэна Отрӓд 20 килограм кӱрт- 
ньым, 120 кг кнага—утильсырйом ногэн, госторгыш пуыпп

Каныш жапыгатэ йалысэ отрӓдлаштэ наша еайэмдаш 
полшэыа Рощто кампаний эртармэ годым, чыла пиоиьэр-влак 
ТОД СБВ члэныш пурышт.

Иаллаштэ рогато пайрэм нэргэн умылтармэ.
Тунэмматптат пионьэр-влак ончылно шогат.
Кызыт болыпэвик 8-шо шошо ага кампашшым эртараш 

полшэна.
Чыла тидэ пашам талын колтышашлан Шэрнур отрад. 

Марий сола пионьэр отрӓдым сотсорэвнованьыга ужынтта. .

Пашаштым мондэныт.
Арын (Морко к н) ШКМ пэлэнсэ пионьэр отрӓд д атам  

мондэн. Чыла наша самотьок гаот дэн кайа. 1931 ийын октӓбр 
тылызыштэ утильсырйо погаш заданий толын ильэ. Тидэ заданий- 
ым шуктымо огыл. Вожатый—Г а л к и н  паша, ыгатымаш укз.

Комсомол йачэкат пионьэр отрӓд улмым моидэн. Тыгэ 
пашам ыштыдымэ дэн, Арын отрӓдыштэ 12 пионьэр вэлэ 
кодын.

Ончыкыжо пашам тӧрлалтыман. „И
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Казансэва „ок шиичэ".
Марпй— сола (Шэрнур к-н) пионьэр отрӓдын вожатый 

К а з а н с э в а  Л. П. иионьэр влак дэн нимогай пашам ок 
ыштэ. Казансэва дэч отчотым йодмо годым: „мый пионьэр 
патпа устӓвым ом шинчэ, садлан* нимогай пашамат ытнтзн 
омыл“—манэш.

Казансэва—туныктышо, тудлан тыгэ ойлаш намыс!
0. Колкий.

Пашам кызытак тӧрлалтыман.
О

Нурма школ (Иошкар-Ола) пэлэн улшо пионьэр отрад 
нимогай пашам ок ыштэ. Тэнэй С м и р н о в  В а с  л и й  10 кэ- 
чаш пионьэр курсыштэ тунэмаш каймыж годым „Нурма шко
лышто ик ий вожатый лийам" манын мутым пуш. Ик и !  
огыл. ик кэчат пашам ыштэн огыл. Кызыт уло пашам кудал- 
тэн, тунэмаш кайэн. Школышто пионьэр организатсын тӱсыжё 
ок кай, тунэмшэ-влак тамакым вэлэ щупшыт.

Нурма школышто пионьэр патнам кызытак тбрлалташ 
кӱлэш. „Кут куэ“.

Отв. Рэдактыр И эгоров  С. В.

Р эд к о л л эги й  ч лэн ы ш т:

Б о р и с о в  И. А.
Д у б р о в и н а  А. И. 
Х о р о ш а а и н а  О.  Г. 
Ч и ж о в  Н. М.

Выпускающий В. К о р о л е в .

1-л Типография Маробиздата 1932 г. Тиран 1200. Мароблпт № 33. Наряд Л: 5. Форкат 7 X 1 2  квад. 
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йНионьэр Йӱк" журнал тыгай кнагам 

лудаш «тэмла:

И. Р*йм. ТрЛХТЫр грь ШДШиа , 

Ю . Мнела хек й.й . Ма га в-и.гире! 

Колхозы ш то  пы рльа коч наш

В. Планов. 14— 49 бровндойадд.

А кши»

ы) ыр,

Ш) ыр. 

40 Ыр. 

СО

Б. Ольховый. Д&вйвшш зйбр . , 1 т. 20 ыр.

Ш абдар  Ӧсып. Корею. (Йоча'йшш гыз 
ойдьшал) 40 ыр,

И. Б. Пушнин. Кйлхоздшш»! 30 ыр.

Стронг Анна Луиза. Вӱд гигант . . . 45 ыр,

Колхоз, совхоз воктэнсэ халат вла- 
иЫН конкурс нэргзи  . . . , , , , 25 ыр,



„Пионьэр Иӱк“ журналын акшэ; 1

Ик ийлан . . 2 тэнтэ — ыр. $
Пэл ийлан . . 1 тэнтэ — ыр.
Кум тылзылан — тэҥгэ 50 ыр.
Ик тылзылан . — тэнтэ 25 ыр.

Ик пиоиьэрат, ин тунэмшат „ПИОНЬЭР ЙӰЙ1' 

журнал нӓлдэ ыжнэ код

"4<*4ИММ4"

ОКСАМ ТЫГАЙ АДРЭС ДЭН КОЛТЫМАН:

Й О Ш К А Р - О Л А  

Марийскому Областному Издательству 

Кантон л аштэ почтышто, писмоносэц-вламт под- I 
гг ....ф  пнскым налыт. ф*-*-—-*--.—  4N£01


