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Пионьэр организацылан лу ий тэмэ.
Май 23-жо Совэт Ушэмысэ пионьэр организацылан лу ий 

тэмэ. Ындэ лу ий Лэнинсэ комсомол, комунист партий вуй
латымэ дэн пионьэр организацым вуйлатэн шога.

Пионьэр организации лу ий тэммэ идалыкшэ партий дэн 
комсомолын йоча коклаштэ комунист сэмын ончэн-куштымаш 
пашам иктэштара. Совэт Ушэмыштэ гына сотсиализм ыштэн 
моштышо, чыла шотыштат пэлгыдэ, чот шинчэн шогышо—у 
йэҥым ончэн-кушташ лийэш.

Совэт Ушэмыштэ комунист партий вуйлатымэ почэш, клас 
тушман дэн, пурла, шола опортунист-влак дэн чакныдэ крэ- 
далын, сотсиализм ыштымаш паша талын ончык кайа. 1932 ий
ыштэ вич ийаш планым тэмэн шуктэн, вэс вич ийаш планым, 
класдымэ сотсиализм общэствым ышташ пижына.

Тидын дэн пырльак, комунист партий дэн Совэт власть 
пролэтар, шэмэр йоча-влакын илышыштым сайэмдаш уло вийым 
пыштэн шогат. Совэт Ушэмыштэ чыла йоча-влак тунэмыт, шко- 
лыштат политэхнизмым пурталтэш. Совэт власть йоча-влаклан
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поена клубым, тэатырым, эмлымэ дэн канымэ вэрлам почэда. 
Адак пашажымат 14 ий гыч тунэммэ йӧрэ вэлэ ыштыкта, 
йоча-влаклан тарлэн паша ыштыктымаш закон почэш ок 
кӱшталт.

Капиталист куыжанышлаштэ йёршэш вэсэ. Тушто па
шазэ, шэмэр йоча-влакын илышышт путырак нэлэ. Кызыт туш
то кризис пэш чот шарлэн: кэчэ йыда паврик, завод-влак пэ- 
тыралтыт, пашазэ-влак паша дэч поена кодыт, капиталист ку- 
гыжанышлаштэ 42 милион пашазэ паша дэч поена коштыт. 
Нунын йочашт урэмыштэ шужэн, орланэн коштыт. Тэвэ Йа- 
понийыштэ пашазэ йоча-влак шӱкшак кышкымэ выньэмыштэ 
кочкышым кычал коштыт. Паша ыштышэ пашазыштынат па- 
шадарышт кочкаш—йӱаш ок ситэ.

Пашадымэ пашазэ шуко уло гынат, капиталист-влак шул- 
до аклан пашазэ йоча-влаклан нэлэ пашам ыштыктат. Амэри- 
кыштэ, Китайыштэ 5-7 ийаш гычак пашазэ йоча-влак тарлал- 
тын пашам ыштат. Италийыштэ чӱкчӧ—киш лукмо копийыштэ 
йоча-влак йудшат---кэчыжат пашам ыштат. Амэрикыштэ—сут- 
каштэ 1 2 — 14 шагатым мландэ шӱ лукмо шахтылаштэ пашам 
ыштат. Шуко кугыжанышлаштак пашазэ йоча-влак чийаш, коч
каш укэлан лийын школыш коштын огыт кэрт. Школышты- 
жат йумо, кугыжа нэргэн кырэн—вуреэн туныктат.

Вэс кугыжаныеэ пионьэр-влак, комунист партий, тудын 
полшышыжо—комсомол вуйлатымэ почэш, тидэ шот дэн ку- 
чэдал шогат. Совэт Ушэмысэ пионьэр организацылан, тудын 
дэн пырльа Марий кундэм пионьэр организацыланат нунылан 
полышым сайэмдаш кӱлэш: оксам погэн колтыман, сэрмашым 
возыман, молат.

Совэт Ушэмысэ пионьэр организацэ лу ий коклаштэ пэш 
кугу пашам ыштэн. Тудо эрэ партий дэн комсомоллан социа
лизм ыштымаштэ полшэн шогэн. Лу ий коклаштэ пионьэр 
организацэ ышкэ кокла гычшэ тӱжэм дэн социализм ыштышэ 
йэҥым ончэн куштэн. Тошто пионьэр-влак кызыт партий, ком
сомол, Совэт пашам ыштат.

Лу ий жапыштэ пионьэр организацэ пролэтар, шэмэр йо
ча коклашкэ кумдан шарлэн, чот кушкын. Совэт Ушэм мучко 
1922 ийыштэ лу-лучко пионьэр отрӓд, 1924 ийыштэ 1682000 
пионьэр ыльэ гын, кызыт пионьэр организацыштэ 6 милийон
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:йоча шога. Марий Кундэмыштэ 1922 ийыштэ Чыкмаштэ гына 
ик отрӓд ыльэ гын, кызыт 14000 нарэ пионьэр уло.

Чыла тидэ сэҥымаш-влак клас дэн клас чот кучэдалмэ 
гжапыштэ шукталтын улыт. Клас тушман кугу йыҥ-влакым вэ- 
.лэ огыл, йоча-влакымат ышкэ вэлышкыжэ савыраш, кид йы- 
. макыжэ налаш толаша. Пионьэр организацэ, партий дэн ком
сом ол вуйлатымэ почэш тушман клас пэнтыдэ отпорым 
:.пуэн, комунист партийын шонымашыжым, пашажым йоча кок- 
.лаш пуртэн шогэн.

Тугэ гынат, пионьэр организацын пашаштыжэ йатыр си- 
тыдымаш уло.

Пионьэр-влак альэ маркэат школ вэк кӱлэш сэмын савыр- 
нэн шуын огыт ул, школышто шуко годымак моло йочам 
ышкэ почэшышт вӱдэн огыт наҥгайэ. Шинчымашым, созна- 
тэльный дисциплиным, политэхнизмым, комуцист воспитанийым 

шоча коклаш пуртышаш вэрчат пионьэр-влак сайынак кучэдал 
огыт шого. Политиклан тунэммэ пашат начар кайа.

ВКП(б)-н 17-ш э конфэрэнсийжэ кокымышо вичийашлы- 
:кыштэ класдымэ обшэствым, социализм обшэствым ышташ 
шунчалын. Тидэ пунчал шуктымаштэ пионьэр организацэ он- 
-чылнат кугу паша шога.

Пионьэр организацын тӱҥ пашажэ—ВКП(б) Рӱдӧ коми- 
тэтын школ нэргэн лукмо пунчалжым илышыш пуртымаш: 
шинчымаш налшаш вэрч, сознатэльный дисциплин нӧлталшаш, 
политэхнизмым пуртышаш вэрч крэдалмаш, школым мэр па- 

лпаш шупшмаш, комунист воспитанийым сайэмдымаш. Чыла 
пионьэрлан примэрнэ лийын, моло йолташым вӱдэн наҥгайман.

Марий кундэмыштэ 7 ий туныктымо всэобучым илышыш 
пурташ йамдылалтман.

Организацыштына политиклан тунэммэ пашам сайэмдыман: 
чыла пионьэр Партийын, Совэт властьын тӱҥ пунчалыштым 
шинчэн шогышт. Садлан чыла пионьэрлан газэтым лудман, 

-политчасым эртараш пижман.
Пионьэр организацым кушташ пижман: чыла пашазэ, бат- 

.рак, нужна, колхозник йочам пионьэрыш пуртэн, кушкын 
шушо пионьэр-влакым комсомолыш пуман. Отрӓдым, звэнам 
шэҥгыдэмдыман. Октӓбрӓт пашам сайэмдыман.

Комсомол йачэйкэ-влак альэ маркэ пионьэр пашам ситы-
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дымашын вуйлатэн улыт. Тидэ пашам сайэмдыман. Пионьэр 
пашашкэ талэ, политик шинчышэ пашазэ, батрак, нужна, удар
ник-колхозник комсомольэтсым пуэн, кэчэ йыда пашаштышт 
полшэн шогыман.

Вэрласэ партйачэйкэ-влакланат пионьэр паша вуйлатыма- 
шым сайэмдыман. Профсойуз, совэторганизацэ-влаклан пионьэр 
организацылан полышым пуман. ВКП(б) Рӱдӧ комитэтын пионьэр 
организацэ нэргэн лукмо пунчалжым кӱчык жапыштэ шукты- 
ман.

Кужу ӱмыран лийышт Большэвик Партий дэн Лэнинсз* 
комсомол!

Кужу ӱмыран лийжэ пионьэр организацэ!
Ончыко—у сэҥымашкэ!

Марий кундэмысэ пионьэр организацын 
историйжэ гыч.

Марий кундэмыштэ пионьэр организацэ моло дэч вара- 
рак шочын. Тудлан Сэнтӓбрь тылызыштэ лу ий тэмэш.

Марий кундэмысэ пионьэр организацэ шочмыж дэчьш 
вара ышкэ пашаж дэнэ эрэ партий дэн комсомоллан полшэа 
шога. Тушман клас пионьэр организацын пашажым тӱрлӧ сэ- 
мын шалаташ толаша гынат, пионьэр организацэ пэнтыдын 
шога, йоча-влакым комунист сэмын ончэн, куштэн толэш.

Кундэмысэ пионьэр организацынан паша пормыжо э р ^  
вашталт толэш. 1922— 25 ийлаштэ пионьэр-влак утларакшым 
культур пашам, отрӓд кӧргысӧ пашам ыштэн улыт; 1928 ий 
дэч вара озанлык пашаштэ партий дэн комсомоллан полшэн 
шогэн улыт. Пионьэр организацын кызытсэ жапыштэ тӱҥ па- 
шажэ—ВКП(б) Рӱдӧ комитэтын тӱҥалтыш дэн кыдал школ 
нэргэн лукмо пунчалжым илышыш пуртымаш.

Комсомол организацэ пионьэр организацым вуйлатэн то
лэш. Тугэ гынат, пионьэр организацэ чот кушмо, пашажэ ви -  
йаҥмэ дэн комсомол организацын вуйлатымашыжэ ситыдыма- 
шын койэш.
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Марий кундэмыштэ кузэ Пионьэр организацэ кушкын, 
тмогай пашам ыштэн толын, тидын нэргэн чыла пионьэр-влак- 
,лан щинчэн шогыман; тидын нэргэн ойлаш тӱҥалына. Колыштса!

1922 ий.
Чыкма олаштэ комсомольэтс вуйлатымэ дэн дэтдомэш 

пионьэр отрад почылтын. Тудо тунам „йоча груп“ вэлэ маныл- 
лын, пашажымат комсомол йачэйкэ дэч ӧрдыжыштӧ ыштэн.

П ионьэр-ш ам ы ч п ӧр вой  к ур сы ш то.

1923 ий.
Пионьэр движэнийым вуйлатымэ нэргэн Обкомолышто 

•ончалтэш. Обкомолын плэнумжо дэч вара пионьэр организа
цэ кушкэш. Обкомол пэлэн пионьэр буро ышталтэш. Тидын 
дэч вара Йошкар-олаштэ, Пӱнчэр-солаштэ пионьэр отрӓд-влак 
почылтыт. Кундэм мучко 3 пионьэр отрад, 134 пионьэр лийэш.

1924 ий.
Пионьэр отрӓд-влак чыла кантонлаштат почылтыт. Август 

тылызыштэ кундэм мучко 8 отрад, 179 пионьэр лийэш. Отрӓд- 
влак цашам план почэш огыт ыштэ, утларакшым мурым мо- 
дышым эртарат. Чыла вэрэак вожатый ок ситэ. Садлан йужо 
вэрэ отрӓдым бэспартийный вуйлатат.
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1925 ий.
Пионьэр организацэ пэнтыдэмэр. Кангонлаштат пионьэр- 

бӱро ышталтыныт. Отрӓд-влаклан вожатый ситышын уло (1-ж 
областной, адак 5 кантонлаштэ пионьэр вожатый йамдылмэ> 
курс эртаралтэш).
Кундэм мучко 50 отрад, 1795 пионьэр лийэш.

П ионьэр-ш ам ы ч кокымыш о курсы ш то.

1926 ий.
Пионьэр отрӓд-влак культур пашам ыштат. Спэктакльым; 

шындат, йандарлык вэрч кучэдалыт, отрьӓд кӧргыштӧ пашам: 
ыштат.

Тидэ ийыштэ пионьэр вожатый йамдылашлан адак област
ной курс эртаралтэш.

1927— 28 ий.
1928 ийын Март тылызыштэ кундэм мучко 129 пионьэр» 

отрӓд, 3370 пионьэр уло. Отрӓд-влак „конкрэтный заданьэ“ 
мэтод дэн пашам ыштат. Мутлан: пионьэр клубышто, шко
лышто паша ыштымаш, кулиганство дэн кучэдалмаш.

. 1929 ий.
Пионьэр отрӓд— 171, пионьэрыштэ 5814 йоча шога. Май' 

тылызыштэ кантонлаштэ, ийунь тылызыштэ кундэмысэ 1-шз 
пионьэр сльотла эртаралтыт. Областной сльот организацымг
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кок пачаш шукэмдаш, адак озанлык, Совэт, копэратив органи- 
зацэ-влаклан пионьэр пашалан полшаш наказым пуэн.

Тидэ жапыштэ пионьэр организацэ соцстроитэльство вэк 
савырнаш тӱҥалын: шурно лэктыш нӧлталмаш походышто, 
культпоходышто йатыр пионьэр отрад комсомол йачэйкэ-влак- 
лан полшэн улыт.

Й ош кар-ола дэтдом ы сэ пионьэр-влак

1930 ий.
11 -шэ Областной комсомол конфэрэнцийлан кундэм мучко 

267 пионьэр отрад, 8937 пионьэр улмаш. Йужо кантон-влак 
Областной пионьэр сльотын наказшым шуктэн улыт— пионьэр 
организацым кок пачаш шукэмдэн улыт. Чыла отрӓдлаштак 
вожатый укэ.

Пионьэр отрӓд-влак кэртмышт сэмын партий дэн комсо
моллан озанлык— политик кампаний эртармаштэ полшэн шогат.

1931 ий.
Марий кундэмын лу ий тэммыжлан 320 отрад, 10300 пи

оньэр ыльэ.
Отрӓдлаштэ звэна-влак тӱрлӧ пашам ыштат, пионьэр-влак 

партий дэн комсомоллан социализм ыштымаштэ полшэн шо
гат. Шошым ага кампаний эртармэ годым агро-колхозный 
эстафэт эртаралтэш. Тунам пионьэр-влак шуко озанлыкым 
колхозыш пуртэн улыт, ӱаҥдышым погэн улыт, кул ьтурпа-



К у гу  Ч игаш  ш колы со удар лы н  тунэм ш э пионьэр-влак.

шам колтэн улыт, молат. Клас тушман ваштарэш пионьэр ор
ганизацэ чот крэдалэш. Марий-Шой пионьэр-влакым кулак, 
подкулачник кырмашат лийын.

Пионьэр отрӓд-влак пашаштым производство вэк савырат, 
олалаштэ— паврик-заводлаш, йаллаштэ— колхозлаш.

Сэнтӓбрь тылзыштэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт тӱҥалтыш 
дэн кыдал школ нэргэн пунчалым луктэш. Адак Дэкабрыштэ 
лийшэ ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэтын Ш-шо плэнумжо пионьэр 
организацын тӱҥ пашажлан школ пашам шотла.

Й ош к ар-ола дэтдом ы со  пионьэр-влак пашам ыштат.
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1932 ий.
Пионьэр организацэ альэ школ вэкэ савырнэн шуын огыл. 

Шуко школлаштак пионьэр-влак моло тунэмшым вӱдэн огыт 
кай, сознатэльный дисциплин нӧлталмэ вэрч, шинчымашым 
налшаш вэрч, политэхнизм пуртышаш вэрч начар кучэдалыт.

Кызыт пионьэр организацыштэ 13752 йоча шога, 427 
отрӓд уло, октӓбрӓт группылаштэ 2061 йоча шога.

Пионьэр организацылан ончыкыжо школ пашам шындымэ 
вэрч, моло йочам пионьэрыш пуртымо вэрч, комунистла ончэн 
куштымаш пашам сайэмдышаш вэрч чот кучэдалман! Пӱтынь 
Ушэмысэ 17-шэ партконфэрэнцын „кокымышо вичийашлы- 
кыштэ класдымэ социалист общэствым шташ“ манмэ пунчалжым 
шукташ партий дэн комсомоллан вийан полшаш!

Лу ийаш пионьэрлан.
Лу ийаш шольым

Лу ийаш пионьэр,
Тый дэнэт 

Ик вэрэш 
кушкына 

Сотсиализм вэрч 
Куатнам

Чумырэн...
Мэ— самырык

Большэвик улына.
Заводлаштэ,

Колхозлаштэ,
Кэрэк кушто 

Лэнин ойым
Илыш кӧргыш 

Пуртэна:
Лэнин ой дэнэ 

Пэнтыдэмын,
Тутыш—

Эрэ,
Сотсиализм вэрч 

Кучэдал шогэна. 
Садланак,

Лу ийаш шольым 
Пионьэр,

Тыланэт
Комсомол

Вожатый саламым 
Колта: 

Сотсиализм вэрч 
Куатэтым 

Чумырэн 
Таза лий,

Кугу лий 
Адакат!

Содорон.
3(МГ— 32. Й ош кар-О ла.



Пӧт ыр - Пайдуш.

ПЭРВОЙ ЙАЛЫСЭ МАРИЙ ОТРӒД.
(Ш арны маш ).

1923 ий. Август тылызэ. Пӱнчэр-Сола рвэзэ-влак (Йош
кар-Ола ,р-н, Павлов с-совэт) шӱльым тӱрэд толынытат, кас 
йуалгэ йужым шӱлалташ урэмыш лэктын, савар воктэн тӱр- 
лым мутланэн шинчат. Васильйэв Васьук дзн Карпов Прокой 
рвэзэ-влаклан комсомол нэргэн ыҥылтараш тӱнальыч. (Нуно 
моло годымат шуко умылтарэн улыт).

— Рвэзэ-влаклан ушнэн Рвэзэ Ушэмым почаш кӱлэш, 
комсомолыш пурыман. Комсомол у илыш вэрч кучэдалэш. Ком
сомол ончыл йыҥ: тудо партий дэн правитэльствын пунчал- 
жым пашазэ, шэмэр крэсаньык коклаш пуртэн шога. Адак у 
йӱла вэрч, тошто йӱла ваштарэш крэдалэш.

Андри, Максим комсомолыш пурыда?—Васьук дэн Прокой 
кутырат.

— Айда, чынак пурэна!—Андри дэн Йакып пэлэштышт.
— Кб возалтэш?— Вайсьук пэлэштыш.
— Мый пурэм— Плотников Йакып маньэ.
— Мый пурэм— Плотников Пбтр пэлэштыш.
— Мыйат пурэм—Ватьуков Андри каласыш.
— Мыйым возо!—Тавашов Максим пэлэштыш.
— Мыйымат возо!..
— Мыйымат...
—  Мыйат пурэм!..
—  Мыйат!— Тыгэрак 15 йыҥ нарэ возалтыч. Мыйат пу- 

рышым.
** *

Йара кэчэ. (Кугарньа). Урэмыштэ йоча-влак поктылышт- 
мыла модын куршталыт. Тэвэ Васильйэв Тмапийын (Васильйэв 
Васьукын шольыжо) йӱкшӧ шокта.

Изиш лиймэк Тмапий куржын тольо.
— Кыргори, молан- тыгэ чот совышыч?... Тмапий вурсэ- 

дылэш. Вара Кыргорим „чаргоп“ шӱргӧ воктэн чӱктэн пуыш.



—  Ӱ-ӱ-ӱ, чорт!.. Тьопка!.. Тьопка!— Кыргори шортэш.
Прокой Карпов Тмапийым руалтэн кучыш.
—  Учэник улат... молан тыгэ толашэт? Моло вэрэ йоча- 

'влак тыгэ шургэн огыт кошт. Уна Чыкмаштэ йоча пӧрт пэлэн 
'шюньэр отрӓд почылтын. Чарлаштат шукэртэ огыл почылтын. 
Нуно чыланат пионьэр улыт, у сэмын пашам ыштат. Тыгэ 
вурсэдалын огыт кошт. Тыландат пионьэр отрӓдым почаш 
кӱлэш. У илышым ышташ тунэмаш пионьэрыш пурыза—Про
бкой ыҥылтарэн, шӱмлан логалтэн Тмапийлан ойлыш. Тмапийат 
*альэ пэрвой „пионьэр" шомакым кольо.

*
❖ *

Тэлэ. Шорыкйол кэчэ^ 1924 ий. Пӱнчэр-Сола комсомол 
йачэйкэ пашам сай колта. Иачэйкыштэ 15 йыҥ уло. Тэвэ кы- 

зы тат  „Изи Комунист" лӱман пырдыж газэтым луктын улыт.
Ӱдыр-влак модмаштэ комсомол-влак у модышым ончык- 

тат, газэтым лудыт, у мурым туныктат. Тмапийат, моло йоча 
влакат Прокой дэн Васьукын ойыштым ушышкышт пыштэныт. 
Йоча-влаклан комсомол-влакын у пашашт пэш кэлшэн. Тмапи 
ышкэ таҥашыжым кум йочам пэлэнжэ чумырэнат (Кыргорим, 

Сэмоным, Йогорым) „Изи пионьэр" лӱман пырдыж газэтым 
„луктыныт.

—  „А-а, йоча-влакын пионьэрыш возалташ кумылышт 
савырнэн"— Прокой шоналта. Вара йоча-влакым чумырат ну- 
-нылан пионьэр нэргэн ыҥылтара. Йоча-влак пионьэрыш во- 
;залтыт. Тмапи пэрвой возалтэш. Тудын почэш адак 8 йоча

' пионьэрыш возалтыч. Садыгэ 1924 ийын йанвар тылызыштэ 
П)>нчэр-Солаш 9 йыҥ дэнэ пионьэр отрьад почылто. Вожа- 
тыйлан комсомольэтс Тавашов Максимым, полшышылан Ка

за к о в  Пӧтырым комсомол йачэйкэ шогалтыш.
Пӱнчэр-Сола пионьэр отрӓд пэрвой йалысэ марий отрӓд- 

. лан шотлалтэш. Васильйэв Тмапи ындэ вурсэдалмыжым чар- 
ныш, сай пионьэр лийэ. Пэрвойак пионьэр-влаклан закон, 
обычай нэргэн ыҥылтараш пижмэ. Пионьэр-влак кумыл пуэн 
пашалан пижыч. Йошкар-Ола Партшколышто тунэмшэ-влак 
Пӱнчэр-Сола пионьэр отрьадым шэфлан нальыч. Адак Чарласэ 
лпионьэр отрӓдат шэфлан налын. Пашам план почэш колташ 
тӱҥальыч. Арньа вуйэш „Изи пионьэр" лӱман пырдыж газэ- 

"тым луктын шогат.
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Адак ӱдыр-влак коклаштэ тӱрлӧ газэтым, журналым лудыт.. 
Школэш спэктакльым шындылыт. Пионьэр мурым мураш ту- 
нэмыт. Кок арньаш ик кана отрӓд погынымашым ыштат.- 
Погынымаштэ пионьэр-влак пашашт нэргэн кутырат.

Пионьэрыш шогыдымо йоча-влакым пионьэрыш пураш; 
ӱжыт.

— Йэпим, молан пионьэрыш от пуро?— Васильйэв Тмапш 
манэш.

— Ачам ок пурто. „Пионьэрыш пурэтгыщ ийаш савырнэт“„ 
манэш— Иэпим пэлэшта.

— Айда, ачатлан ит ӱшанэ, шойыштэпь Айда пуро!
—  Ом тошт. Ачам вурса.
Чынак, Йэпимын ачажэ—Миклай Вӧдыр—йумылан пэш 

ӱшана, тошто илышым йӧрата. Пионьэрым ужмыжо ок шу.. 
Эрэ вурса.

Тмапийат ӧрын ок шого. Йэпимыи ачажым пырдыж газэ- 
тыш пыжыктэн шында. Кэҥэжым пырдыж газэтэт орол п ӧ р г  
омсаштэ кэча. Миклай Вӧдыр ышкэ нэргэнжэ лудэшат, Тма- 
пийым кучэн кыраш тӧча. Тмапи куржын утла.

Кэнгэжлан пионьэр отрьад кушкзш:. 25 йыҥ, кум звэна 
лийэш. Васильйэв Тмапийым звэна вожатыйлан шогалтат. Кок; 
ӱдыр пионьэрыш пурат. Кэҥэжлан чыла иионьэрлан йошкар= 
галстукым пуэныт.

Тавашов Максим пионьэр пашам еай виктзра. Рушарньа* 
йыда пионьэр-влак олыкышто гимнастикым ыштат, у сэмыш 
модыт, урэм мучко строй дэнэ „жура-жура-журавэль... жура- 
вушка молодой"— манын мурэн коштыт. Комунист, комсомол 
влак ваш лийытат— „самырык пионьэр-влак^ шэмэр калыкын* 
эрыкшэ вэрч кырэдалаш йамдэ лийза*— сальутым пуэн пэ- 
лэштат.

—  Эрэ йамдэ улына!— пионьэр-влак ик йыҥла чылан тӧр 
сальутым пуэн пэлэштат.

Иужгунамжэ шэф дэкэ олаш кайат. Оласэ пионьэр-влак 
дэн ушнэн, ышкэ пашашт нэргэн кутырат. Экскурсийлан кош
тыт. Адак ола гычшат йужгынам Пӱнчэр-солаш толытат, тӱрлӧ 
у  пионьэр модышым, мурым туныктэн кодат. Ик манат оласэ* 
пионьэрмыт дэнэ пэҥгыдэ кылым кучат.

Комсомол-влакат пионьэр-влаклан тӱрлӧ пашаштэ полшэш
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шогат. Йужгунам погынымашыштат пырльа лийэда. Пионьэр- 
влак кумыл пуэн, йывыртэн пашам ыштат.

1927 ийыштэ Пӱнчэр-Сола пионьэр-влак тыршымэ дэн 
‘Сэнтан йалэш пионьэр отрад почылто.

Тэвэ тыгэ Пӱнчэр-Сола пионьэр отрьад шочын, тыгэ па- 
:шажэ кайэн шогэн. Тунам пурышо пионьэр-влак, кызыт шу- 
жыжым комсомолышто талын пашам ыштэн шогат, кугу олаштат 
тгунэмыт.

Кызыт Пӱнчэр-Сола пионьэр отрӓдыштэ 16 йоча шогат. 
Чыланат школышто тунэмыт. Вожатыйлан Тавашов Сэмон 

({1924 ийыштэ пионьэр ыльэ) шога. Паша кызытат сай кайа.
Пионьэр-влак шэмэр крэсаньык коклаштэ мэр пашам 

ыштат. Тошто йӱла ваштарэш, у йӱла вэрч кучэдалыт.
Комсомол вуйлатымэ почэш партийын гэнэральнэ линий- 

жылан талын кучэдалыт. Комсомол-влаклан кугу йыҥ тунык- 
таш полшэныт.

Школышто политэхнизмым пурташлан, шинчымашым на- 
.лашлан, дисциплиным нӧлталашлан талын кырэдал шогат.

Пионьэр организатсын пашаж нэргэн ВКП(б) 
Рӱдӧ Комитэт мом пунчалын.

Тачысэ отрьад сборыш пионьэр-влак чыланат погынэн улыт. 
(Партий Рӱдӧ Комитэт пионьэр организацын пашажэ нэргэн 
.лӱмын пунчал лукмым колынытат, нуно сбор тӱҥалмым 
чытыдымын вучэн шинчат.

Вожатый толмэшкэ пионьэр-влак мурым мурыштат, ӱча- 
Ш1аш тӱҥальыч.

— Ужыда, партий Рӱдӧ Комитэт мэмнан нэргэнат пун- 
чалым луктын! Тудо мэмнан вэрч пэш чот тырша?—манэш 
шӧрвый звэнан вожатыйжэ.

— Кузэ ок тыршэ! Вэт мэмнан организацылан ындэ 10 ий 
.шуын— манэш вэс пионьэр.

—  Пэшыжак ида моктанэ...— пэлэштэн колта, ала мо 
кыдэжыштэ пурэн шогалшэ отрьад вожатый.—Тудо пунча- 
лыштыжэ тэмдам пэшыжак огыт мокто ла.
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—  Молан?— пэлэштэн колтат йоча-влак.
—  Тэвэ колыштса, вара моланжым палэда— маньэ вожа

тый. Вара кутыраш тӱҥальэ:
—  Рвэзэ-влак! Мэмнан партийна пионьэр организацэ* 

вэрч эрэ тыршэн шога. Тидэ 10 ий коклаштэ партий дэн? 
комсомол пионьэр организацын пашажьш сайэмдышаш вэрч^ 
тыршэн вуйлатэн, кушкын шогышо йоча-влаклан комунист лш 
ончэн—кушташ тӱрлӧ йӧным ыштэн.

Партий дэнэ совэт власть мэмнан элсэ- йоча влакын илы^ 
шыштым тӱрлӧ сэмын сайэмдэн шогат. Совэт ушэм йоча* 
илышым сайэмдышаш вэрч пэш чот тыршэн шога. Тудын гаш 
тыршышэ тӱньамбалнэ ик кугыжанышат укэ.

Партий дэнэ комсомол эрэ вуйлатэн шогымо дэнэ пионьэр 
организацэ пэш кугун ончык кайэн. Тэвэ пунчалыштэ тыгэ* 
ончыктымо: „Партий дэнэ комсомол вуйлатэн шогымо почэш,. 
шуко милион йоча пионьэр оргднизацэ коч у илышыш, ушнэн;; 
обшэствэннэ дэн политик шинчымашыштым шарэн социализм 
ыштышэ йыҥ радамыш ушнат“.

— Мыйат тидымак ойлышымыс— ала, кӧ чытэн кэртдэ.* 
пэлэштэн колтыш.

— Тугэ,— маньэ вожатый— партий Рӱдӧ Комитэт мэмнан*. 
ончык каймынам ончыктэн пуэн. Тугэ гынат, мэмнан ситыды- 
машнамат луктын пыштэн. Тэвэ: „Пионьэр организацэ альэ^ 
маркэат йоча коклаштэ комунист воспитаньэ пашам ситышын* 
шарэн шуктэн огыл. Пионьэр пашаштэ ты маркэ тыгай ситы
дымаш лийын: тунэммын качэствыж вэрч, шанчын 'тӱҥж ым 
палэн налмэ вэрч, йоча коклаштэ (утларакшым школышто) 
сознатэльный дисциплин чоткыдэмдымэ вэрч кучэдалмашкэ> 
йоча-влакым шупшын шогымо огыл. Тидэ пашам шуктыдэ* 
кушкын шогышо йоча кокла гыч комунист обшэствым ыштаьт 
йӧршӧ йыҥым вашкэ йамдылэн шукташ. ок лий*— манын пун
чалыштэ ончыктымо.

— Чын, чын!— йоча кокла гыч шокта—мэ алъэ школышто* 
моло йочам ышкэ почэшна вӱдэн каймашна укэ. Шукыжо* 
ударникат огына ул!.. Альэшуко пионьэрын „нэудышт* уло!..

— Мэмнан группо пӱтын совэт ушэмысэ сорэвнованьыш. 
ушнэн, кок ийлан ик группэш иктымат кодаш огыл маныге 
обӓзатэльствым пуэн— ик ӱдыр пэлэштыш.
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— Тидэ сай паша,— маньэ вожатый— тугэ гынат, тэмдан 
обэзатэльствыда кагаз ӱмбаланак кийэн ынл& код... обэза- 
тэльствым пуаш мэ пэш мастар улына, пашажым гын, шукты- 
машна шагал.

— Чын, чын!— йӱк шокта.
— Тэвэ ужат ышкэат кӧнэда—манэш вожатый,— садланак 

вэт партий Рӱдӧ комитэт тыгэ манэш: „Пионьэр организацэ 
ышкэ пашаштыжэ тӱҥ пашалан тидым шындыжэ: пионьэр- 
влак ышкэ коклаштышт, адак моло йоча коклаштат, тунэммэ, 
кид, мэр пашаш сотсиалист шот дэн лийын шогышт. Адакшым 
кажнэ пионьэр кэч куштат— школышто, йэшыштэ, урэмыштэ, 
пионьэр клубышто, лагэрыштэ— чыла йоча-влаклан примэрым 
ончыктэн шогыжо“.

— Айста, рвэзэ-влак—маньэ вожатый— тидын дэнэ кы
зыт пытарэна. Вэс сборышто мэ Рӱдӧ Комитэтын пунчалжэ 
нэргэнак ойлаш тӱҥална.

П и о н ь эр -в л ак  б о л ь ш эв и к  гай э  ч о тк ы д о  л и й ы .т ш

—  Партий Рӱдӧ Комитэт пионьэр организацэ ончылан 
могай пашам шьщдэн,— тачэ мэ тудын нэргэн ойлаш тӱҥалы- 
на,— маньэ вожатый.— Партий Рӱдӧ Комитэт мэмналан „моло 
йоча ончылно эрэ примэрым ончыктэн шогаш" кӱшта. Тидын 
нэргэн мэ кодшо сборыштат ойлышна.

Адакшым Партий Рӱдӧ Комитэт тыгэ пунчалын: „кажнэ 
тунэмшэ йоча ышкэ тунэммэ дэн мэр—политик пашажым, 
адак школ кӧргысӧ порьадкыжым вуй-йыр шонэн, ышкэ жа- 
пыштыжэ ыштэн шогыжо. Тидын вэрч мыланна— пионьэр- 
влаклан-кӱчӱк жапыштак шукташна кулэш".

Отрьад дэнэ звэна кӧргыштӧ политикэ—воспитаньэ па
шам кӱзыкташ шӱдымӧ. Капитализм, йоча-влакым ышкэ 
вэлкыжэ тӱрлӧ сэмын савураш тӧча. Тудо йочан вуйышкыжо 
йӧрдымӧ ушым пурташ тырша.

Кажнэ пионьэр дэнэ тунэмшэ йочала^ политикэ воспи
танным пуэн, мэ тушман класлан вашэш мутым чот пуэн кэр- 
тына. Адак мэмнан отрьаднам уло пролэтар шэмэр калыкым 
(марийым, рушым, суасым, тулэч молымат) йӧратышым, кэл
шэн илышым ыштэн шукташ кӱлэш. Тыгыдэ калык коклаштэ
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нимогай пурэдалмаш ынжэ лий. Калык кокласэ пурэдалмаш 
дэнэ чот кучэдал шогаш кӱлэш.

— Тидэ чын,— маньэ пӧрвый звэнан вожатыйжэ— мэ, шу
ко годым, партийын эн кӱлэш пунчалжымат шинчымашна укэ. 
Садлан кӧра клас тушман йужгунам мэмнам ышкэ шулдыр 
йымакыжэ пуртэн кэртэш...

— Шукэртэ огыл,—вэс ырвэзэ ойлаш тӱҥальэ -  мэмнан 
дэкэ поп тольо (мыйын кувавай альэ йумылан ӱшана). Садэ 
поп кувавайлан эрэ политикэ нэргэн ойла. „Пэтилэткым тэмэн 
огыт кэрт“— манэш. „Шойыштат!—мый маньым,--мэ йужо 
производствышто пэтилэткым кум ийыштэ, кок ийат пэлыш- 
тат тэмэн улына “. Поп кувавайлан шинчажым пӱйальат, мый 
дэчэм йодэш: „Тый каласэ— могай-могай производствыштэ?.. 
Тыштэ мый колошыш пурэн шинчым—могай-могай произ
водствышто тэмымэ ойыртэмым каласэн пуэн ыжым кэрт.

— Тыгз-ла,— маньэ вожатый,— мэмнан отрьадыштэ, моло 
отрьад сэмынак, партий дэн клас кучэдалмэ политикыштэ мо 
у лэктын шога, тудым мэ пионьэр-влаклан кӱчыкын умыл- 
тарэн шогымаш укэ. Садланак Партий Рӱдӧ Комитэт тыгэ 
кӱшта: „Пӧрвый пэтилэткыштэ мом ыштымэ, вэс пэтилэткыштэ 
мом ышташ палэмдымэ, тидым йоча-влаклан умылтарэн пу- 
ман. Пионьэр дэн уло йоча-влаклан большэвик партий дэн 
Лэнин комсомолын историйжым, Совэт Ушэмысэ рэвольутсо 
движэньэ, да вэс кугыжанысэ пашачэ классын рэвольутсо 
вэрч крэдалмыжэ нэргэн эрэ умылтарэн шогыман.

Тидэ пашашкэ тошто партийэсым, комсомольэсым, граж
дан сарыштэ коштшо йыҥым, паша гэройым, сотсиализм ыш
тымаштэ ударникым кузэ гынат утларак шупшын шогыман. 
Воспитаньэ пашам тӱрлӧ пормо дэнэ колтыман (кутырымаш, 
книга лудмаш, политлоторэй, политбой, —  тулэч молат).

Звэна, отрьад дэнэ погынэн сылнэ мутан литэратурым, 
науко, тэкникэ кнагам, тулэч молымат лудаш кӱлэш. Адак 
кажнэ пионьэрат ышкэ ораж дэнэ кнагам лудшо.

Туныктышо-влак пионьэрмытлан кӱлэш кнагам ойырэн 
налаш полшышт, книгаштэ возымым лончылэн умылтарэн 
пуышт.
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Мэмналан эн чотшым угыч пурышо пионьэр-влакым вос- 
питатьлаш пижман. Партий Рӱдӧ Комитэт тидын нэргэн 
ышкэ пунчалыштыжэ тыгэ ончыктэн: „Олалаштэ, йаллаштэ, 
тыгыдэ калык районлаштэ, пионьэр организацым, ончыкыжы- 
шат шэмэр йочам пуртымо дэнэ куштэн, тазаҥдэн шогыман. 
Эн чотшым— пионьэр организацым чоткыдэмдаш,угыч пурышо 
пионьэр коклаштэ воспитаньэ пашам сайэмдаш, кажнэ пионьэр 
отрьадын пашажым вийаҥдаш, отрьад дэн звэнам чоткыдэм- 
даш пижаш кулэш*.

*

Вожатый ойлэн чарнымэк, йоча-влак кутырэн нальыч. 
Вара ойым пидыч:

— Тошто большэвик дэнэ да лишылсэ завод ударник- 
влак дэнэ мутланымашым ышташ.

—  Толшаш сборышто звэна дэнэ звэна коклаштэ пӧрвый 
дэн вэс пэтилэткэ нэргэн политбойым ышташ.

—  Кажнэ звэна Ильин возымо „Кугу паша план“ лӱман *) 
книшкам лудын, лончылэн налышт.

— Кажнэ пионьэрлан ик пионьэр газэтым налын, лудаш 
тӱҥалаш.

— Кызытэш сита,—маньэ вожатый,—умбакыжым вэс сбо
рышто ойлаш тӱҥалына...

Сбор пэтыралтэ. Йоча-влак порт гыч мурым мурэн лэк- 
тын кайышт.

Шольымын сэрышшэ гыч...
Кэҥэжым Чашкэрла.
Ик эрдэнэ Тунам пӧрвӧй
Йал гыч толна, Лийылдальэ—
Лэктын толна Шочылдальэ
Йэр воктэн,— Лагэрла.
Чашкэр лукыш Тужэч
Шогалална Пӧртыл толмо годым
Тӱмыр йӱк дэн, Ӧрын ончыш авана:
Пуч йӱк дэн... Нэчкэ койыш
Тунам пӧрвӧй Кодын огыл—
Йоҥгалтальэ— Пэҥгыдэмын улына.
Шэргылтальэ Содорон.

й) Тидэ кнагам М ариздат лукты н. 

2 *  П ионьэр  Й ӱк.
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У тунэммэ ийлан ударлэ йамдылалташ.

Ийуньын 12-шо гыч 15-шэ маркэ ударнэ тунэмшэ-вла-
кын 1-шэ кундэмысэ сльот лийэ.

Сльотыш чылажэ 97 тунэмшэ толын улыт ыльэ. Лачакг. 
Мари-Турэк кантон гыч вэлэ иктат толын огыл. Дэлэгат кок- 
ла гыч утларакшэ пионьэр улыт.

Сльот тыгай паша-влакым ончэн налын:
1) Пионьэр организацын лу ийаш пашажым;
2) Тэнэсэ тунэммэ ий пытармэ дэн вэс тунэммэ ийыштэ 

ыштышаш паша нэргэн.
3) Рапорт-влак.
4) Ударный тунэмшэ-влаклан прэмий пумаш да Край: 

сльотыш дэлэгат-влакым сайлымаш.
Эн ончычак Звэрьэв, вара Хлэбников йолташ докладым 

ыштышт. Доклад-влак почэш шуко дэлэгат ышкэ пашашт- 
нэргэн ойлышт, вара рапортым пуышт.

Ударник-влак рапортым пуат.
Упшо ШКМ (Оршанкэ кантон) гыч Сэврьугин 

рапортым пуа.

Школыштына 103 тунэмшэ уло. Нунын кокла гыч 60-ЖО' 
пионьэр (шыжым 12 пионьэр вэлэ ыльэ). Пашам ударлэыш- 
тэна.

Тунэммэ пашам сайэмдашлан ӱчашэн пашам ыштэна: груп- 
по дэн группо, бригадэ дэнэ бригадэ, тунэмшэ дэн тунэмшэ 
ӱчашат, 3 ударлэ бригадэ уло. Почэш кодшо-влаклан полшэ- 
на: сай тунэмшэ-влак буксир шот дэнэ полшат, адак нагрузкым 
моло дэч шагалрак пуэна.

Садланак школыштына ик группышто кок ийлан кодш о 
иктат укэ. Ш колыш кыжат 96,5% тунэмшэ эрэ коштыт.

Школышко политэхнизацым пурташат чот пижын улына,, 
Стольарный, слэсарный мастэрской-влак пашам ыштат. Тунэм
шэ-влак ышкэштак 20 табурэткым, 5 пӱкэным, 90 шорвондым, 
12 парник рамым, молымат ыштэныт. Слэсарный мастэрской- 
ышто кӱзым, таганым молымат ыштэныт. Йал озанлык маши
нам ачалаш тунэмын улына. Школ участкыштат пашам ыштэна,.
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Мэр паша ышташ школышто 14 бригадз уло. Нуно чыла*- 
нат поена-поена колхоз дэк пэнтыдэмдымэ улыт. Шошым ага;? 
кампаний эртармаштэ тунэмшэ-влак 250 цэнтньэр шурнымс 
сортировайэныт 30 цэнтньэр шурным формалин дэн мушкын- 
ыт, кулак агитаций дэнат чот кырэдалыныт. Адак £50 тэнтэ- 
ашзайомым, 150 тэнтэаш лоторэйный билэтым, 140 тэнтэапп 
газэт— журналым калык коклаш шарэныт.

Тунэмдымым туныктымаштэ 25 пионьэр,. 20 тунэмшэ- 
ыштэн улыт. 16 пионьэр дэн тунэмшэ ликпунктлаштэ политча- 
сым колтэныт. Чыла тунэмшат Осоавиахим, МОПР, СВБ, ОДН 
члэн улыт.

„Красный волгарь“ Ф. 3. С. гыч Иванова рапортым
каласа.

Мэмнан пионьэр базыштэ 220 пионьэр, 40 октӓбрат уло. . 
Пионьэр-влак тыршымэ дэн 98% тунэмшэ кэчэ йыда тунэмаш * 
коштыт. Ик группыштат кок ийлан кодшо укэ.

Пашам сай колташлан Спасский ФЗС дэн соцдоговорым •; 
ыштэн, утыж дэн шуктэн улына.

Школышто ик кид наша ыштымэ пӱлэм (рабочая ком
ната) ыльэ. [Адак шукэртэ огыл сльэсарный мастэрской 
почылтын. Тушто группо дэн пашам ыштэна.

Ик образцовый группо уло. Тушто 20 пионьэр, 7 тунэмшэ • 
улыт. Тидэ группо чылалан примэрым ончыктэн шога.

Адак мэр пашамат ыштэн улына: культпоход эртарашлаю 
200 тэҥгэ оксам погэн улына, 35 пионьэр тунэмдымым тунык
тат (чыланат мартын 8-жэ пӧлӧкым налыныг) 61— 229 тэнгзаш; 
сбэркнишка влакым шарэн улына.

Лопатин пионьэр-влакат ончык каймыштым ойлат.

1930 ийыштэ 15 пионьэр ыльэ гын, кызыт 130 пионьэр, 
75 октӓбрӓт уло. Адак Луговой йалыштат ик отрӓдым почык- 
улына.

Мэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн лукмо пунчал- 
жым илышыш пурташ чот тыршэна. Мэмнан тыршымэ дэн?' 
школыш чыла тунэммэ кэчым кодыдэ тунэмаш коштыт, мош~ 
тыдымо 10% вэлэ кодын. Каныш годым кучэдалмаш укэ, 
урок тӱҥалмэ годым чыла тунэмшэ вэрыштышт шинчат, 45*
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минутым эрэ тунэмын эртарэна. Кугэчэ годым иктат кэчым 
кодэн огыл. Кок йыҥым школыш коштмым чарнышым шко
лыш кондэн улына. Архиповым, Гарканьовым Соловьэвым, 
Алэсэйэвым— чылажэ 8 йыҥым сай тунэмшым ыштэн улына.

Моло отрӓдла школла гычат рапортым ойлышт.
Сай паша ыштышэ пионьэр отрӓдлан прэмийым— библио- 

■ тэчкым пуышт. (У Торйал, Афонькин—Курык марий район) 
I ст. школ дэн пионьэр отрӓдлан, Козмодэмьянск, „Красный 
Волгарь* ФЗС-лан, Упшо ШКМ-лан прэмий пумо.

Пионьэр пашам сайэмдаш. Пионьэр-влак школыштат, 
мӧҥгыштат, клубыштат, лагэрыштат—чыла вэрэат моло йоча- 
лан примэр лийышт. У тунэммэ ийлан ударнэ йамдылалташ: 
школ пӧрт-влак йамдэ лийышт, чыла школыш коштшашлык йоча 
иктэ коддэ школыш толышт; школышто пӧрвой кэчак шокшо 
кочкыш, дисциплин лийжэ; пионьэр-влаклан комунист воспи- 
танийым сайэмдаш, моло йочам пионьэрыш пурташ* манын 
сльот пунчальэ. Тидэ пунчал мутым шукташ чыла пионьэр 

«отрад, школ-влаклан пижман!
У тунэммэ ийыштэ ударный тунэмман!

МАСТЭРСКОЙЫШТО
Мастэрской станок-влак, 
Тӱрлӧ-тӱрлӧ ӱзгарла.
Тэвыс тыштэ ик пионьэр 
Пужар дэнэ пужара,
Тэвыс тушто вэс пионьэр 
Чогыт дэнэ пэркала.
Чот пужарэ пионьэр,
Чот пэркалэ пионьэр: 
Мастэрскойым сургыктал, 
Ӱзгарлам кучылташ тунэмал!

Шигайэз.



П ӧты р -П айдуш

Изи „льотчик“-влак.
(Очэрк).

Майын 2-жо. Шокшо кэчэ. Пӱртысым ужартарэн, чэвэр,, 
шокшо кэчэ кӱшычын „шыр-р“ онча. Кэчывал йӱмач умыр* 
мардэж „выж-ж“ пуалэш. Кэчывал дэч вара 3 шагат эртэн.

о
Иошкар Олаштэ, Рэвольутсо плошчадыштэ Нольа-Мучаш. 

школышто тунэмшэ йоча-влак адак Йошкар-оласэ Мари образ
цовый школышто, Руш Ф. 3. С. школышто тунэмшэ йоча-влак 
рат дэнэ шогат. Нуно чыланат пионьэр улыт. Кидыштышт 
кажнэ йочан аэроплан модэль, чыланат ош кайыкым кучэн 
шогалмыла вэлэ койыт.

Чурийышт чылаштынат куанэн онча. Шӱмышт „пырт-пы- 
рт-пырт-пырт“ тӱчкыдынрак пэралта, шкэшт чыланат пэш- 
куанэн улыт.

Нуно шкэ кидышт дэнэ ыштымэ аэроплан модэльым кол— 
тылаш, ӱчашаш погынэныт. Нунын ӱчашымыштым ончаш, ка- 
лык нуным авырэн шогалын.

Льоньа, тыйын „Рэйчныйэт" чот кайа... Тый сэҥэт дыр?* 
— ик пионьэр пэлэшта.

—  Укэ, мыйын чот ок кайэ... Трипонын пэш чот кайа... 
Тудо сэҥа.—Льоньа шӱлыкын койын пэлэшта.

—  Пожалэ вэт. Павлов Трипонын „Рэйчный“— модэльжэ- 
аэропланлак кайа. Тудо сэҥак дыр,—Марий образцовый шко
лышто тунэмшэ-влак сэмынышт мутланат.

Тэвэ:„—Тон... тон... тон... тон...“— чан ныл шагатым 
пэрыш.

Ӱчашымаш тӱҥальэ.
Эн ончычак Марий образцовый школышто тунэмшэ-влак 

модэльым колтылаш тӱҥальыч.
—  Павлов Трипон!— шоктыш. Образцовый марий шко

лышто тунэмшэ Павлов Трипон ончык лэктын шогальэ. Ки- 
дыштыжэ модэль. Тэвэ модэльым колдыш. Д ьы р -р -р “ шоктэн,,
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~тэҥыз вӱд вал сзмын кӱзэн-волэн, аэропланлак койын кум 
шыр чоҥэштэн савырныш.

—  Аэроплан! Аэроплан!
—  Ура-а!—калык „рывэ-рово, рывэ-рово“ куанэн совым 

жырат.
Коктын кунар мэтырым чоҥэштэн, шотлзн нальыч.
— Кутло мэтыр!—шоктыш.
— Плотников альэксэй!—кычкыральыч.
— Тыштэ улам!— Плотников пэлэштыш.
Плотников Аэроплан модэльым колтыш. „Выж-ж-ж“ пэш 

лыжган, йужышто шулдыр тарватыдэ, пасу ӱмбалсэ кольам 
"■ончэн пӧртын коштшо варашла, кок йырым пӧрдын савырныш.

Плотников, чылалан очком шындышыч вэт!— йолташышт 
кутырат. Совым кырат.

72 мэтыр кутышым, 5 мэтыр кӱкшытым чоҥгэштэн!— 
висышэ-влак каласышт. Судьйа-влак эрэ возат.

Тэвэ Иванов Иван колтыш. Тидэ чылт аэропланлак кой- 
гын чоҥгэшта.

— 35 мэтыр!—шоктыш.
—  Ну изи льотчик-влак!.. Кузэ кэртыт. Ышкак ыштэныт 

’вэт! Кид йолат толэш, шэрэмэт!—калык коклаштэ мутланьшэ 
шокта. ф

Образцовый школысак Михэйэв колтыш. Тудын модэль- 
жэ— 38 мэтырым чоҥэштыш.

Йэроплан модэль ыштымэ паша олаштэ вэлэ огыл, йал- 
глашкат шарлэн. Нольа-мучаш школысо Йошкар-ола к-н) йоча 
влакат модэльым ышташ тунэмыныт.

Тушто лӱмын модэль ыштышэ кружок уло. Тидэ кружо- 
•кым тунэмшэ Поскайэв вуйлата, тудак кружокшымат ыштэн. 
Тэвэ кызыт садэ Нольа-мучаш йалысэ 1-шэ ступэнь школ гыч 

^олаштэ тунэмшэ-влак дэнэ ӱчашаш 3 йыҥ толыныт. Тидэ кум 
'йыҥыштэ Поскайэват уло.

Нольа-Мучаш школ модэль колтылаш тӱҥальэ.
— Поскайэв!—кычкыральыч.
Поскайэв модэльжым колташ йамдылалт шогальэ.
Чыланат Поскайэв ӱмбакэ лӱйэн ончат.
Поскайэв модэльжым колтыш. „Тьыр-р-р-р-р“ мурэн, пэш 

жӱшыуын, ик тӧр пэш кужын чоҥгэшта.
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„Рывэ-рово-рывэ-рово“—калыкат, модэлист-влакат совым 
жырат.

— Ура-а! Ура-а-а!— чытэн кэртдэ, куанымышт дэнэ кыч- 
кырат.

Поскайэват „чы-ыли воштылал, ончэн шога. Модэль ллыж-ж# 
ыштал волэн шинчэ... мландэ ӱмбач кок-кум мэтрым чо- 
ҥгэштэн кайыш... Чоҥгэштымыжым чарныш. Пропэллэржэ эша 
яюрдӧш. Висышт:— 8 мэтр кӱкшытыштӧ 65 мэтр кутышым 
чоҥгэштэн!—висышэ-влак каласышт.

— Ура-а!— кычкыральыч.
Образцовый Руш Ф. 3. С.-ыштэ тунэмшэ-влак колтылаш 

'тӱҥальыч.
Суворов „Утка“ лӱман модэльым колтыш. 40 мэтр куты- 

лпым, 9 мэтыр кӱкшытыштэ чоҥгэштыш.
Калык адак копам кырат. „Урам“ кычкырат.
Рвэзэ тэхничэский станцысэ йоча-влакат колтылаш тӱ- 

ягальыч. Садыгэ чыланат 3 кана гыч колтыльыч. Ышкэт-ышкэт 
ла тӱшкан ӱчашьшашым эртарышт.

„Тоҥ-тоҥ-тоҥ-тоҥ-тоҥ“— чаҥ 5 шагатым пэрыш.
Ӱчашымаш пытыш. Чылаштымат Лэнин памьатник воктэн 

япындыштат, снимайышт.
—  Ну, изи льотчик-влак! Пэшак кэртыт-с! ӧрмаш!
—  Да, тьэхникэ... Шкэ гыч модэльым шонэн луктыныт... 

Молойэтс улыт!—калык сэмынышт Рэвольуцэ плошчадь гыч 
.мутланэн лэктыт.

Кэчэ волаш тӱҥалын. Умыр мардэж кас кэчэ вэл гыч 
.„выж-ж“ пуалэш. Ӱчашышэ-влак мӧҥгышт модэльыштым кол- 
тыл-колтыл ошкылыт.

Тэвэ тыгэрак йоча-влак модэльым ыштэн, аэроплан нэр
гэн ыҥылэн налыт. СССР аралаш тунэмыт.

Модэль гоч нуно планэрный аэроплан нэргэнат умылэн 
налыт.

Тидэ, модэль ыштымэ,— изобрэтатэльный творчэствэ, ман- 
шэ йоча влаклан пэш кугу пайдам пуа.

Судьйа-влак засэданим ыштэн, йоча-влакын ӱчашымыш- 
'.тым шотлэн, пунчалым луктыч. Садэ комиссий тыгэ пунчалын.

1) Поскайэвын(Н-мучаш школ, а) тӱҥалтыш шот: „Рэйчный“ 
;модэльжэ эн м^шдӱркӧ—65 мэтр кутыш, 8 мэтыр кӱкшыч
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кайэн. Кыдал шот дэнэ—45 мэтырат пэлэ кутыш, 7 мэтр кук- 
шыч кайэн. Поскайэвлан 1-шэ прэмийм—Осоавиахим вургэмым 
(полный компльэктым) пуэныт.

2) Плотников Элэксэйын (образцовый марий школ) „рэй- 
чный“ модэльжэ эн мӱндыркӧ— 72 мэтр кутыш, 5 мэтр кӱк- 
шыч чоҥгэштэн. Кыдал шот дэнэ 32 мэтр кутыш, 4 мэтр кӱк- 
шыч кайэн. Плотниковлан 2-шо прэмийм—Осоавиахим вургэ- 
мым пуэныт.

3) Суворовын (руш Ф. 3. С. школ) „Утка“ модэльжэ эн 
мӱндыркӧ—40 мэтыр кутыш, 9 мэтр кӱкшыч чоҥгэштэн. Кы
дал шот дэнэ—26 мэтр кутыш, 5 мэтрат пэлэ кӱкшыч чонтэ- 
штэн. Суворовлан 3-шо прэмийм— Осоавиахим вургэмым пуэ
ныт. Тулэч моло-влакланат прэмийм пумо.

У МУРО-ВЛАК.
*

*  *

Молан йӱкэм йандар огыл?
— Шолтымо вӱдым йӱын омыл.
Молан кумылэм нӧлталтын огыл?
— „Пионьэр йӱкым“ лудын омыл.

*
*  *

Шэмын койын йӱр толэш.
Пуракан корным лып ышта.
Мэмнан дэкэ трактыр толэш,
Сӧрэм аҥам сай ышта.

** *
Кӱкшын-кӱкшын курыкэт ӱмбалнэ 
Совэт школэт волгалтэш.
Совэт школышто тунэмына 
Комун илышым ыштэна.

** *
Курык шэҥгэл мӧржым 
Кум ий ом коч гынат тӱсалам. 
Йӧратымэ „Пионьэр йукшым“ * 
Луддэ гэчэ ом тӱсал.

Бэрдников П. С~
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Пионьэр-влак Партий дэн комсомоллан кӱчык 
жапыштэ у зайомым шарэн пытараш полшыза!

Совэт Ушэмна тэний ик вичийашлыкым тэмэн, вэс вичийаш- 
-лыкым шукташ — класдымэ социалист обшэствым ышташ 
йамдылалтэш.

Тидэ пашалан шуко окса кӱлэш.
Мыланна капиталист кугужаныш-влак оксам арымэш огыт 

«пу. Мэ нунын дэч пэш кӱлэш машина-влакым ышкэнан шӧрт- 
ньым пуэн налына. Социализм илыш ыштымашкэ, паврик-завод- 
ласэпашазэ-влакын, нурвалнэ ыштышэ шэмэр крэсаньыкын паша 
оксаштым пыштэна. Кугу паврик-заводлам, элэктростанцэ-вла- 
кым, кӱртньӧ корным, шахтылам— чылажымат ышкэнан окса дэ
нэ ыштэна. Социализмым пролэтар чот дэнэ ыштэна.

Нинэ кугу паша-влакым ыштымаштэ окса чумырымаш па
ша—кугу паша. Зайом-влак окса чумыраш пэш кугун полшат.

Совэт Ушэмысэ чыла пашачэ, колхозник, шэмэр калык 
ышкэ оксаштым ышкэ кумыл дэнэ кугыжанышлан арымэш пуат. 
Садланак „кумышо рэшайуший ий“ зайом Совэт Ушэм кум- 
дыкэш 1,6 милйард олмэш 2 милйард тэнтэаш шарэн.

Моско ола Сталин лӱмэш улшо автомобиль заводысо, 
Днэпрострой, Магнитогорск пашазэ, инжэньэр, служышо-влак, 
Совэт Ушэмысэ чыла пашазэ, шэмэр калыкым у зайомым 
лукташ ӱжыч. Тидэ ӱжмаш дэнэ пашазэ, колхозник-влак куа- 
нэн кэлшэн, правитэльствэ дэч у зайомым лукташ йодыч.

Садлан Совэт правитэльствэ у— „вичийашлыкын нылы- 
мышэ шуктымо ий“ зайомым лукташ пунчальэ. Тидэ зайом у 
шлышым—социализмым ышташ кугун полша.

Вара кушко тидэ зайом окса кайа? Зайом окса мландэ 
шӱй лукташ, паврик-завод, элэктростанцэ, машина-влакым, 
трактор, автомобиль-влакым, пашазэ-влаклан илымаш пӧртлам, 
культур пашам ышташ кайа. У зайом 3 милйардат 200 мил- 
.йон тэнтэаш лэктын.

Майын 10-шо гыч Совэт Ушэм мучко зайом шарымаш 
паша тӱҥальэ. Пашазэ, колхозник-влак у зайомым налаш тӱ- 
тгальыч.

Обласьыштына зайом шарымэ паша сай кайа манаш ок 
.лий: ийунь тылызэ пытартышлан 35о/о вэлэ шарымэ.
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Мыланна—пионьэр-влаклан, зайомым кӱчык жапыштэ 
шарэн шукташ партий дэн комсомоллан полшыман. Пашазэ„. 
колхозник, ик марда крэсаньык коклашкэ зайомым шарымаш- 
тэ пионьэр-влаклан ончыл радамыштэ лийман.

Эн ончычак отрад дэнэ, школ дэнэ у зайомым налман. Тид- 
лан окса-ла спэктакльым шындаш лийэш, утиль-сырйом п о -  
гэн ужалаш лийэш. Ышкэ ача-авам зайомын кӱлэшыжэ нэр
гэн умылтарэн, зайомым налыктыман. Кажнэ пионьэрын ача- 
аважэ у зайоман лийжэ! Пионьэр отрӓд-влак кажнэ йалыштэ, 
колхозышто, моло вэрэат зайом нэргэн умылтарымаш пашам 
колтыман: зайом нэргэн газэтым, книгам лудман; сэль-совэтэш. 
лудмо пӧртэш, йошкар пусакэш зайом пусакым, йошкар-оҥа; 
дэн шэм оҥам ыштыман.

Зайом шарымэ пашам социалист таҥасымаш дэнэ колты
ман. Район организацэ дэн район организацэ, отрад дэн от
рад, звэна дэн звэна пашам таҥасэн колтыман.

Пашашкына социалист таҥасымашым пуртэн, ударлыш 
партий дэн комсомоллан у зайомым кӱчык жапыштэ шарэгг 
шукташ полшэна!

Кролик сай ашнымашым йодэш. Аиста тидэ 
пашалан ударлын пижына!

Кролик ашнымаш паша—пэш кугу паша. Кролик Совэт 
Ушэмлан пэш кугу пайдам пуа. Тудо шылым, мамыкым, коваш - 
тым пуа, социализмым ышташ полша. Кролик шыл, мамык, 
коваштэ вэс кугыжанышлан сай сату; ий йыда милйон дэнэ 
йандар оксам пуа. Тэвэ тидым ончыкташ гын, палэ лийэш: 
Английсэ Лондон ола ик арньалан милйон нарэ, Франсийсэ 
Париж ола ик ийлан 100 милйон нарэ кроликым кочкыт.

1932 ийыштэ Совэт Ушэмлан 21 милйон кролик коваш - 
тым, 150 цэнтньэр кролик шылым партий дэн правитэльствын, 
пунчал мутшо почэш налашыжэ кӱлэш. Тынар кроликым аш- 
нэна гын, пашазэ классым, шэмэр калыкын илышыштым утла- 
рак сайэмдэна.

Кроликын шылжат чывэ шыл дэчат сай, пайдажымат моло- 
вольык, кайык-вусо дэч утларак пуа. 7—8 тылызыштэ 2—3 
килограм йандар шылым пуа, пэш тӱла. Адак тышкэ тудын.
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коваштыжым, мамыкшым йэшараш кӱлэш. Коваштыжэ дэнз* 
пушкыдо ужгам ургаш лийэш. Мамыкшэ—пижгӧргӧ-чулкалан; 
могай сай!. Кроликым ашнаш тӱҥалына гын, школышто там- 
лэ кролик шӱрым кочкаш тӱҥалына, ышкэжат тэлым шокшык;. 
коштына.

Пионьэр, тунэмшэ-влак! Айста тидэ- пашалан ударлын пи- 
жына, школышто шокшо кочкышнам сэйэмдэна, партий дэн 
комсомоллан пашазэ, шэмэр калыкын илышыштым утларак: 
сайэмдаш полшэна!

Альэ маркэ Марий кундэмыштэ тидэ рашалан кӱлэш сэмын 
пижмэ огыл. ВКП(б) Маробком пунчал почэш 25 кролик аш
нымэ фэрмым ышташ кӱлэш ыльэ. Альэ маркэ—4 фэрмэ вэлэ- 
почмо. Пионьэр, тунэмшэ-влакат тидэ пашалан пижын огына^ 
ул. Тидэ шот нимолан ок йӧрӧ. Мыланна кызытак кролик ыш
тымэ пашалан пижман!

Вара мом ыштэн кэртына?— Тэвэ мом;
— Пашазэ, колхозник, ик марда крэсаньык коклаштэ 

кроликын пайдаж нэргэн умылтарымаш пашам колташ кажнэ 
колхоз, столовой, производство пэлэн крольчатник лийжэ.

Кажнэ отрад, школлан ышкыланжак кроликым ашнаш тӱ- 
ҥалман. Тидэ паша шэргэшак ок логал. Тысэ шокшо кочкы- 
шым сайэмдаш пижман. Кролик-влаклан кочкышымат кызытак. 
йамдылаш тӱҥалман.

Кролик ончымо пашам тунэммэ паша дэн пырльа колты- 
ман. Кузэ, мо шот дэнэ кроликым ончымо нэргэн школышто 
тунэмман. Сай ончашлан тӱрлӧ опыт-влакым ыштэн, шинчы- 
машым пашазэ, колхозник коклаш пуэн шогыман.

Тушман клас да тудын полышкалшыжэ— опортунист-влак 
кролик ончымо ваштарэш улыт. Йаллаштэ тӱрлӧ ок-кӱл му- 
тым шаркалэн коштыт. Тидын дэнэ пионьэр-влаклан пэш чот 
кырэдал шогаш кӱлэш. Мэмнан ваш мутна— кролик ончымо 
пашам сайэмдаш. -

Айста, пионьэр, тунэмшэ-влак, партий дэн комсомоллан 
кролик ашнымэ пашам сай колташ— пашазэ классын, шэмэр 
калыкын илышыштым утларак сайэмдаш, социализмым ышташ. 
полшэна!

Тэмдан дэн кузэ кролик ончымаш паша кайа— журналыш 
возыза. Вэс номырэш кроликым кузэ ончымо нэргэн пэчэтлэна.
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АЙСТА МОДЫНА.
Трактыр К О Л О Н  I и и я м и т ш т .н и

. Йоча-влак! Тидэ вийаш корно мучко коктын-коктын 
шогалза. Иктыжэ ончыко лийжэ, вэсыжэ шэнггэкэ. Тэмдан 
ончылныда трактыр шога лийжэ, шэьггэлныда тракторист. 
Кажныжэ ышкэ киддам ончыл йолташ вачывакыда пыштыза. Ындэ 
трактыр колон пасу пашаш колташ йамдэ. Ышкэндан вэрдам 
ида мондо. Кӧ кӧн дэн шогэн сай палэн лийза. Ындэ ваш-ваш 
киддам кучэн ик йыр савырныза. Тидэ круг йыр коштына. 
Иктаж могай мурым мурэна. Могай мурым мэ тэндан дэнэ 
шинчэна. „Пионьэр марш“ муро йбра мо? Йбра. Айдыза тӱш 
кан мурэна. Пурлашкэ, ошкыл. Шогалза. Мэ ындэ тэмдан 
дэнэ пэш сай мурэн коштына. Тидэ мурэн коштмашым ындэ 
тыгэ шэлына: пурлашкэ латкуд ошкыл торашкырак мийэн 
шогалаш, шолашкэ, латкудыт— покшэкэ да шэнтэкэ— кандаш 
ошкыл гыч, вара пурла гыч адак шолашкэ савырнэна.

Изиш лиймэкэ мый тэмдалан шӱшпык дэнэ йӱкым пуэм 
Тэ куржын мийэн трактыр колонышто ышкэндан вэрдам налза 
Могай трактыр эн ончыч ышкэ вэрышкыжэ шогалэш, тудо 
модын налэш. Очыни „соцсорэвнованьэ" мутым чыланат 
шинчэда. Тыгэ лийжэ. Ындэ чыла трактыр-влак ышкэнышты 
соцсорэвнованьыш ушнышылан шотлат. Трактыр колонкым 
кум кана погэна. Ындэ ончэна — кӧ тидэ колоным кум кана 
погымаштэ сэҥышылан кодэш. Шыпланыза. Мурмашым тӱҥа- 
лына. „Пионьэр маршым“ мурыза.

Йӱк пумэкэ чыланат колоныш куржыт.

Сар ӱзгар-влак. иг ш тмиим ■

Айста ындэ вэс модыш дэнэ модына.
Кок тӱшка дэнэ мэлын шогалза. Коклаштыда 8— 10 йол 

тошкалтышым кодыза. Иктэ покшэк лэктын шогалжэ. Тыгэ. 
Ындэ тудо сар ӱзгарым ойлаш тӱҥалэш. Сар ӱзгарым ойла 
гын, чылалан кидым нӧлтыман, вэс тӱрлым ойла гын, кидым 
колтыман огыл. Щыпак. Пычал... пулэмот... пӱшко... тул вон- 
до... Тул-вондолан кидым нӧлтымӧ ок кӱл.
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Ыҥлышда?
Кудо тӱшка шуко йоҥылышым ышта, тудлан мурыман. В эс : 

тӱшкажэ марш дэн коштэш.
Тыгэ модыш пыта.

Кумышо модыш. —  — — —

Чыланат шичса. Мз чыланат погынымаштэ улына лийжэ. 
Иктэ мыланна тӱрлӧ мутым ойла. Мутшокэлша гын, кидым 
нӧлталза, ок кэлшэ гын шып шинчыза.

Тэмдан пашада: кӧлан кидым нӧлтыман, тудым мондымав 
огыл.и

Йӱклышыжӧ тэмдам олталашлан кидым нӧлтымӧ ок кӱл 
гын нӧлта, нӧлтьшан гын— огэш.

Умылышда?
Кӧ утларак йоҥылышым ышта, тудо йӱклаш лэктэш.
Тӱҥалына!
Кӧ трактыр вэк? Колхоз вэк? Клуб вэк? Чэркэ вэк? Ком

сомол вэк? Пионьэр, октӓбрӓт вэк?..

Пионьэр, тунэмшэ-влак! „Пионьэр йӱк“ журналым 
налза, лудса, ышкэат возыза!

„Пионьэр йӱк“ альэ маркэ эрэ ыштышэ паша йыҥ у к э -  
лан лийын, тылызэ йыдак лэктын ыш шого. Садланак ала мо, 
журналым налшэ шагал кодо. Обласьыштына 1400 нарэ пио
ньэр уло гынат, подписчик 300 утла вэлэ. Тэвэ Оршанкэ, 
Звэнигэ кантонышто журналлан 11 подписчик гыч вэлэ. Тидэ- 
пэш шагал!

Адак журналышкэ пэш шагал йоча возэн шога. Тидат 
нимолан ок йӧрӧ.

Тылэч вара журнал тылызэ йыда эрэ лэктын шогаш ту- 
ҥалэш. Пионьэр, тунэмшэ-влак журналлан подпискым ыштыза„ 
лудса! Журналын акшэ шэргэ огыл:

1 и й л ан  . 2  тэҥгэ
Пэл и й л ан .....................................................1 тэҥгэ
Кум тылызылан......................................— 50 ыр
Ик тылызылан, в э л э ........................... —25 ыр
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Журналыш ьппкэат возыза. Мо нэргэн возаш?
—  Тэвэ мо нэргэн:
—  У тунэммэ нйлан кузэ йамдылалтыза! школ пӧртда 

шамдэ мо, шокшо кочкыш ышташ йамдылалтыда мо, тунэмаш 
тӱҥалмыланда кнага, карандаш, чэрнила, ручка ситышын ли
йэш мо, чыла йоча школыш кошташ тӱҥалыт мо? Колхоз, 
.комсомол йачэйкэ, еэль-совэт тидэ пашалан кузэ полшат?

—  Пионьэр отрад, звэна-да у тунэммэ ийлан кузэ йамды- 
лалтыт, колхозышто могай пашам ыштат, политиклан тунэмы- 
да мо, тазаҥдымаш пашада кузэ кайа, октьӓбрӓт пашаМ кузэ 
вуйлатэда, комсомол йачэйкэ тэмдам кузэ вуйлата? У зайо- 
-мым кузэ шарзда, кролик ончымаш пашам колтэда, укэ?

—  Адак тӱрлӧ ойлымашым, почэла-мутым, мурым, моды- 
дяым, шарадым, рэбусым колтыза.

Журналышкэ ышкэт-ышкэтынат, тӱшканат возаш лийэш. 
Тӱшкан возэда гын, утларак сай: ваш-ваш йоҥылышдам тӧр- 

латэн, полшэн кэртыда. Журналыш эрэ возаш тӱҥалыда гын, 
•йоча-корэсподэнт—дэткор— лийыда.4— 5 йыҥ погынэн пионьэр 
-отрад пэлэн дэткор бригадым почын, журналыш эрэ возэн 
кэртыда.

Журналыштэ мо кэлша, могай ситыдымаш уло, мом йэ- 
анараш кӱлэш— чыла возэн колтыза! Пионьэр, тунэмшэ—чы
ланат „Пионьэр йӱк“ журналым сайэмдаш пижса.

Мк пионьэрат, ик тунэмшат „Пионьэр йӱк“ журнал дэч
поена ынжэ лий!

Возымашым тыгай адрэс дэнэ колтыза:

Йошкар— Ола.
Маробиздат.

„Пионьэр й ӱк“ журналлан.

А л ь э :
Йошкар— Ола.

Комунист урэм, 5.
„Р вэзэ  Комунар" рэдакцэ,

„П ионьэр й ук“ журналлан.
„Пионьэр йӱк“ рэдакцэ.
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А к ш э  35 ыр»

М а р .  ж .

„Пионьэр Йӱк“ журналым налашлан 
подписным ыштыза. 

„Пионьэр Йӱк“ Журналын акшэ:
Ик ийлан . . 2 тэнтэ — ыр.
Пэл ийлан . . 1 тэҥгэ — ыр.
Кум тылызылан — тэнтэ 50 ыр/
Ик тылызылан — тэнтэ 25 ыр.

Ик пионьэрат, ик тунамшат „ПИОНЬЭР ЙУК“

::: .::: ..:~журнал наяда ынжэ код~~г :;:и п

ОКСАМ ТЫГАЙ АДРЭС ДЭН КОЛТЫМАН: 
Й О Ш К А Р - О Л А  

Марийскому Областному Издательству 
Кантонлаштэ почтышто, пнсмоносэц - влакат под» 

®  пискым налыт. •


