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ТУНЭМАШ ЙАМДЭ ЛИЙАШ!
Ик тылызэ гыч у туннэммэ ий тӱҥалэш. Кэҥэж жапым 

канэн, тазалыкнам пэҥгыдэмдэн, ударлын у тунэммэ ийым 
ваш лийашна кӱлэш. Шыжым чыла йоча „рӱжгэ“ школыш 
погынэн ВКП(б) Рӱдӧ комитэтын школ нэргэн лукмо пунчал- 
мутшым, Лэнинын „тунэмаш, тунэмаш, адак тунэмаш“ манмэ 
сугыньыжым илышыш пурташ уло вийым пыштэн пижман.

/  К о д ш о  т у н э м м э  и й ы ш т э .
ВКП (б) Рӱдӧ комитэтын школ нэргэн лукмо пунчалмут- 

шым илышыш пуртэн, школ пашам у корныш шындышна. 
Пионьэр-влак, моло тунэмшым ышкэ йырышт чумырэн, тунэм
мэ пашам нӧлталаш тыршышт. Садланак тунэмшэ-влакым 
шинчымашышт кодшо ийла дэч кӱшкӧ нӧлталалтын. Тунэммэ 
пашашкэ пэнтыдэ расписанным, сознатэльный дисциплиным 
пуртымо, адак кэчэ кодымо дэн кучэдалмэ дэн тунэммэ про- 
граммынам шуктэн толна. Школышко политэхнизмым пурташ 
тӱҥална.
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Ончык каймына дэн пырльа пашаштэ шуко ситыдымаш 
ыльэ. Йужо школлаштэ пионьэр-влак моло тунэмшым шинчы- 
маш налшаш вэрч кучэдалмаштэ ышкэ почэшышт вӱдэн наҥ- 
гаймэ олмэш, почэш вэлэ шӱдырнэн улыт. Шуко школлаштак 
шокшо кочкышат лийын огыл, йумылан ӱшанымаш, марий дэн 
руш тунэмшэ ваш-ваш вурсэдалмашат лийын шогэн. Само- 
управльэнийат пашам сай колтэн манаш ок лий. Нинэ ситыды- 
машым тэнэйсэ тунэммэ ийыштэ ыштыман огыл!

Кэҥэж жапым моштэн эртарыман.

Суткасэ 24 шагатым тазалыкнам пэҥгыдэмдаш кучылтман 
—жапыштэ малаш воч— кыньэл, коч—йӱ, йӱштыл, кэчыштэ 
кошт, физкультурым ыштэ—тунам кап-кылэт таза лийэш, чэр 
дэн кучэдал кэртэш, сай тунэмын кэртат.

Адак колхоз пашамат мондыман огыл. Вий шутымо па
шам ышташ полшыман. Йасльыштэ, плошчадкыштэ йоча-вла- 
кым модыктыза, мурыктыза, тӱрлӧ кнагам лудса. Колхозник 
коклаштэ газэт-журналым лудса, кӧ кузэ паша планым илышыш 
пурта ончэн шогыза, йошкар оҥа дэн шэм оҥам ыштыза. 
Колхоз вольыкым, кайык вусым ончаш полшыза!

Ш окшо кочкыш ышташат йамдылалтса!

Школ пакчаштэ ӱдымӧ пакча-саскам, шурным. сайын ара- 
лэн, жапыштэ погэн налман, оптышаш вэрым кызытак йамдыл- 
ман. Тунам сай шокшо кочкышым ышташ лийэш.

Шокшо кочкыш ышташ кроликым ашнаш тӱҥалман. Каж
нэ пионьэр, тунэмшэ мӧҥгыштыжӧ кроликым ашныжэ! Кажнэ 
колхозышто, школышто кролик лийжэ! Тидэ пашалан чыла 
пионьэр, тунэмшэ пижса! ача-авадамат умылтарыза! Кро
лик ашнымэ нэргэн кнагам лудса.

Шокшо кочкыш сайэмдаш сӧснам пукшаш кӱлэш.
Школышто, колхозышто саскан пушэнтым шындаш йам- 

дылалтман. Август, Сэнтӓбрь тылызыштэ олма нӧшмым (кыч- 
кым) погыман, шошым парникэш, пӧртэш ӱдашлан шэм рокым 
кызытак йамдылэн шогыман.

Ш кол пӧрт-влак йамдэ лийышт.

Шуко школ пӧртна тоштэмын улыт. Нуным тӧрлаташ пэш 
содор гына пижман. Тидэ паша нэргэн йал совэтыш увэрта-
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рыман. Тӱрлӧ погынымаштэ умылтармаш пашам колтыза! Ком
сомол йачэйкэ дэч тидэ пашам ышташ йодаш кӱлэш.

Шуко школлаштак окна йанда, ^рт-влак  пудыргышо 
улыт. Кэҥэжым нуно ачалымэ лийышт. Иал совэт-влаклан ти
дэ пашалан чот пижашышт кӱлэш. Пионьэр тунэмшэ-влак тэ 
тидэ пашам ыштэн шукташ йодса, газэтыш возыза1 Каранда- 
шым, ручкам, книгам, кагазымат кызытак йамдылман!

Йужо вэрэ школым угыч ышташ тӱҥалмэ. Пионьэр, 
тунэмшэ-влак шэкланыза: нуно шижылан йамдэ лийышт. Ыш- 
тымашым чарэн улыт гын, палыза—кӧ титакан. Газэтыш возы- 
за, РОНОш увэртарыза.

Чыла тидэ пашаштэ кулак, тудлан полшышо-опортунист 
тӱшка тӱрлӧ сэмын чаракым шындаш тӱҥалыт. Нунылан пэҥ- 
гыдэ отпорым пуза!

У тунэммэ ийлан чыла йамдэ лийжэ—школжат, туныкты- 
шыштат, тунэмшат. Школыш тунэмаш шушо чыла йоча иктэ 
коддэ „руж“ толышт.

Пэрвой кэчак школышто шокшо кочкыш, сознатэльный 
дисциплин лийжэ! Политэхнизмым, комунист воспитанийым 
чот пуртыман!

Пионьэр, тунэмшэ-влак,— чыланат тунэмаш йамдэ лийза!

Руш ла  гыч А. П . Л Э Б Э Д Э В  кусарэн .

ВКП (б) Рӱдӧ комитэт пионьэр организацэ 
нэргэн мом каласэн.

— Йоча-влак,— манын тӱҥалалтыш вожатый—тачэ мэ, 
ВКП (б) Рӱдӧ комитэтын пунчалыштыжэ йочам тазаҥдымэ 
нэргэн ончыктэн пумым лончылэн налына. Сайынрак колышт- 
сайан, тэвэ иктым лудын пуэм: „комунизмым ыштэн шукташ 
ырвэзэ калыклан пэрна. Рвэзэ калыклан комунизм вэрч крэ- 
далшашыжэ альэ шуко уло. Садэ кырэдалмашым рвэзэ калык 
таза, пэнтыдэ— вурыс гай нэрв дэнэ, кӱртньӧ гай кап- 
кыл дэнэ ваш лийжэ“.
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Тидэ шомакым кӧ ойлэн?
—  Лэнин... Ильич... манын йоча-влак кычкыраш тӱҥальыч.
—  Чын!— маньэ вожатый—рвэзэ калыкым таза, чоткыдо* 

кап-кыланым ышташ Владимир Ильич чот тыршэн шогэн. Ту
до рвэзэ калык дэн ыштышэ-влак дэч пашам моштэн ыш
таш вэлэ огыл, канымэ жапымат моштэн эртараш кӱлэшым 
йодын шогэн.

Владимир Ильичын пашажэ пэш шуко улмаш гынат, тудо 
улнэн коштын огыл—вэсэлан, кумыл нӧлтын, чулымын кош- 
тын; канымэ жапымат сай, пайдалэ эртарэн моштэн.

Мэ, шукыж годым пашам ыштэна да канымэ жапым эр
тарэн огына мошто. Тэвэ йужо пионьэрлан шуко пашам ку- 
чыктэн пуэна, йужыланжэ нимомат огына пу. Шуко пашам 
пумаштэ пионьэржэ „сэҥэн ом кэрт“— манаш тӱҥалэш гын, 
(тудо вэт ышкэ тазалыкшым аралынэжэ) тудым мэ тӱрлын 
мыскылэна вэлэ, „буржуйат“ манын колтэна.

— Мыйат тидым чынлан шотлэм— ойлаш тӱҥальэ ош ӱпан 
пионьэрка— мэ ышкэнан тазалыкнам аралэн огына мошто. Ти
дэ сборышто тазалык нэргэн кутырэна, ышкэжэ шаҥгысэк пич 
пӧртыштӧ шинчэна, окнамат почмо огыл... Сборым тӱнӧ, 
йандар йужышто эртараш огэш лий ыльэ мо?..

—  Ушланат ыш пуро—маньэ вожатый, ышкэжэ ӧрмал- 
гыш— молойэтс, Зина, пэш сай ойым луктыч...

Пионьэр-влак пич пушан порт гыч „рӱж“ лэктын кайэн, 
сатышкэ пурэн ужар шудо ӱмбак чумыргэн шинчыч.

Йоча-влак шыпланыштат вожатый умбакыжэ ойлаш тӱ- 
ҥальэ.

—  Партий Рӱдӧ комитэт умбакыжым тыгэ пунчалын: „Со
вэт дэнэ пролэтар кугыжанышын моло органышт, профсойуз, 
комсомол, кап-кыл тазаҥдышэ, „йочан таҥжэ“, „йошкар крэс“, 
— тулэч моло организациймытат, адак уло обшэствэнность йо
ча —влакын тазалыкыштым аралымэ вэрч кажнэ кэчын тыршэн 
шогышт. Тидэ паша пионьэр организацын пашаштыжат тӱҥ 
вэрым налжэ".

„Пионьэр отрад дэн базэ, канымэ жапым йоча-влакын 
тазалыкыштым вийаҥдаш йӧршын эртарышт, -  йандар йужыш
то тӱшкан спорт модышым, физкультурым, мурымашым эрта
рышт. Погынэн чодыраш коштышт, эҥэрыштэ йӱштылышт, поҥ-
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гым, саскам, эмлык шудым погаш коштышт. Кэ ч э ,  йуж,  в ӱ д  
д э н э  м ы л а н н а  т а ҥ ы м  к у ч ы м а н “.

—  Спорт модыш нэргэн пунчалыштэ пэш сай каласэн 
пумо— манэш пэрвой звэнан вожатыйжэ— модыш ӱзгаржым гын, 
налаш от му. Тэвэ мэмнан волэйбол мэчынан камэрыжэ кӱр- 
лын... Вэсым налаш нигуштат от му, кэрэк шич да шорт.

— Партий Рӱдӧ комитэт волэйбол мэчымат ӧрдыжэш ко- 
дэн огыл-ла—шыргыжалын вожатый пэлэшта— физкультур 
организацэ дэн куштылго промышлэнностьлан спорт ӱзгарым 
(мэчым, йол йэчым, кугу йэчым молымат) утларак ыштэн лук
таш кӱштэн.

Партий Рӱдӧ комитэт „Йошкар крэс“ Рӱдӧ комитэтлан да 
физкультур дэн турист организацийлан тыгэ кӱштэн: „пио
ньэр дэн тунэмшэ йоча-влакым кап-кыл тазаҥдымэ пашаш кум- 
дан шупшын шогыман—лагэрьым, кэҥэж плошчадкым, канымэ 
пӧртым, йэчэ стансым, йол йэчэ дэн мунчалтымэ вэрым, ыш- 
тыман“. Чыла Рэспубликысэ тазалык ончышо комисариатлан 
йоча канымэ пӧрт дэн санаторий ыштымэ планым ыштэн, са- 
дэ планым шукташ шӱдымӧ.

Ындэ ышкэат ужыда: большэвик партий мэмнан тазалык- 
нам, нэрвынам—уло кап-кылнам вийаҥдышаш вэрч пэш чот 
тырша. Айста, рвэзэ-влак, ышкэнан тазалыкнам вийаҥдаш мом 
ыштэн кэртына, палэмдэн налына!..— манын вожатый ышкэ 
мутшым кошартыш.

Турлӧ ой-влак йогат вэлэ:
— Кэҥэжым лагэрьыш кайаш.
— Тылэч вара отрӓд дэнэ звэна сборым тӱнӧ, йандар 

йужышто, йандар йужан пӧртыштӧ ышташ тӱҥалман.
— Школыштат, мӧҥгыштат арулык вэрч кырэдал шогы

ман! Класыштэ йужым вашталтылман, столовойӹшто порьад- 
кым ыштыман. Кидым йандар кучыман, пӱйымат арун эрыктыман.

— Канымэ кэчылаштэ чылалан чодрашкэ модаш кайман.
Тидэ ой-влакым йӧршылан шотлышт.
Вожатый уэш ойлаш тӱҥальэ.
—  Йоча-влак, тэ физкультур кружок нэргэн нимат ышда 

ойло. Айста, физкультур кружокым почына, чӱчкыдын физкуль- 
турым ышташ туҥалына.

Тидэ ой дэнэ чыланат кэлшышт. Тунамак кружокыш сэ-
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ралташ тӱҥальыч. Варажым „рӱжгэ" комсомол йачэйкыш физ- 
культурникым йодаш кайышт.

Тидын дэн тачысэ сбор кошаргыш.

Рвэзэ лэнинэтс-влаклан большэвик вуйлатымаш лийжэ!

Кодшо сборышто пунчалмэ почэш, тачэ пионьэр-влак са~ 
тышкэ чумыргышт. Йоча-влак сатыштэ иктыжэ вэсыжым пок- 
тэн куршталыт. Паҥга дэнэ модыт. Йандар йужым оҥ тич 
погэн шӱлат. Тэвэ вожатый толгыч койэш. Йоча-влак посто 
гай шар-шудо ӱмбалан чумыргэн шинчыч. Вожатый толын, 
шогальат, ойлаш тӱҥальэ.

—  Мэ тачэ Партий Рӱдӧ комитэтын пунчалжым лончылэн 
пытарэна. Тэ ышкэат шинчэда: пионьэр организацым комсомол 
вуйлата. Тугэ гынат йужо комсомол йачэйкышт ышкэ пашаш- 
тым мондэн улыт,— пионьэр отрӓдлам начар вуйлатат, вожа
тый ойырмо дэнак шып лийыт. Шуко отрӓдлаштэ вожатый 
йӧршэш укэ. Ты маркэ Москоштат 577 отрадыштэ вожатый 
укэ улмаш.

— Тэвэ мэмнан отрӓдыштат кодшо пэл ийыштэ куд во
жатый вашталтэ. Йужышт ик-кок'арньам шогыштат, шыльыч, 
йужышт толынат ышт тошкал— маньэ пэрвой звэна вожатый.

Тугэ шол,— маньэ вожатый, йатыр комсомол йачэйкэ альэ* 
маркэат пионьэр пашам аклымашышт укэ, садлан ышкэ отрӓ- 
дыштым пэш начар вуйлатат. Партий Рӱдӧ комитэт тидын 
нэргэн викак каласэн пуэн: „Лэнинсэ комсомоллан пионьэр ор
ганизацым эрэ вуйлатэн шогашыжэ кӱлэш гынат, ситыдыма- 
шын вуйлатэн шога, пашаланат ситыдымашын полша“.

Адак Партий Рӱдӧ комитэтын пунчалыштыжэ тыгэат он
чыктымо: „йоча комунист движэньэ вожатый-влакын политик 
шинчымашышт, моло шинчымашыштат шагал. Тидэ шотышто 
комсомол, профсойуз дэн калык туныктымо пашам виктаршэ 
пӧлка титакан улыт. Нуно тидэ пашам начар вуйлатэн шогэн 
улыт. Сандэнэ пионьэр организацыштэ вуйлатэн шогышо сай 
вожатый-влак ситэн огыт ш ого“.

Партий Рӱдӧ комитэт комсомоллан пионьэр организацым 
вуйлатэн шогымо пашам сайэмдаш кӱштэн.

Партий Рӱдӧ комитэтын пунчалмутшым шукташ лийын, 
Комсомол Рӱдӧ комитэт йачэйкэ-влаклан тыгэ кӱштэн: „пио-
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ньэр отрӓд дэнэ базылашкэ вожатыйым ситараш; паша ыштэн 
моштыдымо вожатый-влакым паша гыч кораҥдэн, олмэшышт 
сай комсомольэц-влакым шогалташ да нуным ик ий тудо па- 
шашак кодаш. Йоча комдвижэньым вуйлатэн шогышо паша 
йыҥым йамдылэн ситараш комсомол комитэт дэнэ калык ту
ныктымо пашам виктаршэ пӧлка пэдагогикэ ВУЗ дэн тэхни- 
кумла пэлэн курсым, сэминарым почышт*. *

Шушаш жапыштэ партий комитэт-влаклан пионьэр пашам 
тэргаш тӱҥалман. Йоча пашашкэ комунист-влакымат кугун 
шупшман.

Мэмнан партийна пионьэр организацым болыиэвикла вуй
латэн шога. Партий Рӱдӧ комитэтын пунчалжэ—шушаш жа
пыштэ шуктышашлык пашана. Тидэ пунчалмутым тӱрыс шук
таш уло вийна дэн пижына!—манын вожатый ышкэ мутшым 
кошартыш.

Кӱчыкын каҥашэн налмэк пионьэр-влак тыгай ойым 
луктыч:

Вожатый ойлымо гына ок ситэ, тидэ пунчал мутым звэна 
дэнэ уэш лудын лэктын, лончылэн налаш кӱлэш.

—  Тидэ пунчал нэргэн ышкэ ача-авалан умылтарэн пуаш.
— Звэна, отрад планым пужэн, тидэ пунчалым шукташ 

йӧршын виктарэн колтыман.
— Кажнэ звэнаштэ „план дэн ой пумо“, „паша шукты- 

мым эскэрымэ“ альбомым ышташ.
—  Кум арньа гыч погынэн ышкэнан обӓзатэльствынам 

шуктымым тэргэн налына,— маньэ вожатый.
Вара чыланат „пионьэр маршым“ мураш тӱҥальыч.
Тыгэ отрад сбор пэтырныш.

Политик шинчымашна начар. Тидэ 
пашалан кызытак пижман!

огыт шинчэ...
— Пионьэрын кунар законжо уло?
—  Шымыт— иктэ пэлэштыш.
—  Укэ,латкудыт!— шэм шинчан, пӱсӧ Алэксэйэва кыч- 

кыральэ.



—  Кӧ кузэ шона?
— Шып...
—  Костьа, могай законым шинчэт?
—  Нимогайымат ом шинчэ. Торжэствэнный обэшаньым 

шинчэм ыльат, тудыжымат мондэнам.— Костьа чынжым ойла.
— Мый 17-шэПартконфэрэнцынпунчалжым шинчэм—Пав- 

влов Трипон куанэн пэлэшта.
— Вара 17-шэ партконфэрэнцийжэ могай паша-влакым 

ончэн?
— Пионьэр— влакын ончыкылык пашашт нэргэн...—Па

влов эркыракын пэлэшта.
— Кокымшо вичийашлыкыштэ могай кугу пашам ышташ 

17-шэ партконфэрэнцэ пунчалмутым луктын?
—  Ала... Павлов вӱдшӱмын манэш.
—  Пионьэр организацэ лу ий тэммылан иктаж кӧ пун- 

чалым луктын мо?
— Надэжда Константиновна луктын чай?.. Алэксэйэва пэ

лэшта.
—  Зойа, тый шинчэт?
■— Укэ... Зойа йошкаргэнрак манэш.
— Кӧ шинча?
—  Иктат укэ.
— Магвэйэв! ВКП(б) Рӱдӧ комитэт пионьэр организацэ 

нэргэн пунчалмут лукмо нэргэн шинчэт?
— Колынат омыл... Мый тыштэ паша каймэ нэргэн ом 

шинчэ. Звэнаштат, пионьэрыштат ала кунарын улыт. Тошто 
вожатый-влак нимогай дэламат кодэн огытыл... Йачэйкат ок 
полшо...

— Ну, йӧра.
— Йандулова каласэ! кӧ тугай пионьэр.
— Ом шинчэ— Йандулова манэш.
Тэвэ тыгэ Йошкар - Ола Марий образцовый школыш

то тунэмшэ— влак ойлат. Альэксэйэва, Калинина Зойа тэнэ 
4-шэ группым тунэм пытарэн улыт. Коктынат ударницэ, 1929 
ий годсэк пионьэр улыт.

Павлов Трипон, Кислицин Костьа 3-шо группым тунэм 
пытарэныт. Пионьэрыштэ кум ий шогат.

Йандуловажэ пионьэрлан тэлэ годсэк шотлалтэш. Тор
жэствэнный обэшаньэ пудэак, галстукым пыжыкташ тӱҥалын.
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МОЛАН ТЫГЭ?

Пионьэр-влак коклаштэ кызыт нимогай паша ок кай. От
рад сбор лиймымат мондэн улыт. Газэтым шукэртсэк лудын 
огытыл, умылтарышат иктат укэ.

Угыч пурышо Йандулова гай пионьэр дэнат паша ыш
тышэ укэ. Тэлым Разумников пионьэрыш возэн. Тунамак мо- 
лымат пионьэрыш возымо. Нуно чыланат молан пионьэрыш 
пурымыштымат огыт шинчэ.

Матвэйэв дэтдомысо воспитатэль, комсомольэтс. Вожа- 
тыйлан шогалмыжлан ик тылызат эртэн. 17-шэ Партконфэ- 
рэнцэ пунчалмут нэргэн изишак шинча. Молыжым сайын ок 
шинчэ. Комсомол йачэйкэ полшымаш укэ.

Тыгай пионьэр отрад обласьыштына иктэ вэлэ огыл. Шу- 
кыжо тыгай улыт. Матвэйэв гай вожатыйат шуко уло.

Политикым тыгэ шинчымэ дэн моло йочам почэшна вӱ- 
дэн кайэн кэртына мо? Клас тушманлан пэнтыдэ отпорым 
пуэн кэртына мо? Тыгэ у йыҥым ончэн-куштэн кэртына мо?

— Укэ, огына кэрт!

Ваш-мут иктэ— политик тунэммэ пашам кызытак 
сайэмдаш уло вий дэн пижмаш.

Кажнэ пионьэрлан газэтым, журналым кэчын лудын шо
гыман.

Отрӓд, звэна сборышто партий дэн правитэльствын тӱҥ 
пунчалмутым лончылман. Кузэ?—Газэтыштэ куштылгын во
зымо гын, лудса, ойлашлан комунистым, комсомольэтсым, 
учитылым ӱжса.

Эртак кукшын ойлымо дэн гына огыл, почэла мутым, 
мурым тунэмза, ончыктымашым ыштыза. Ваш-ваш шинчымаш- 
дам тэргыза.

Комсомол йачэйкэ-влак дэч политик тунэммэ пашам кол- 
таш вожатый дэч поена, вэс комсомольэцым йодса.

Пионьэрыш угыч пуршо дэн поена сборым эртарыза, 
нунылан пионьэрын пашажэ нэргэн умылтарыза!

Тыгэ вэлэ мэ политик воспитаний пашам кӱшкӧ нӧлта- 
лын кэртына.

Моло йочамытлан примэрым ончыктэн, почэшна вӱдэн 
кайэн кэртына. Клас тушманлан пэнтыдэ отпорым пуэн, пар
тий дэн комсомоллан социализм ыштымаштэ эшэ чот полшэн 
кэртына!
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I

П О Л П Р Э Д - В Л А К .
Мо тугай полпрэд? Вэс кугыжанышлаштэ Совэт Ушэм 

гыч политик прэдставитэль-влак улыт. Мэмнан дэнат тыгай 
прэдставитэль-влак улыт. Нуным кӱчыкын полпрэд маныт.

Полпрэд-влак мэмнан пионьэр отрӓдыштынат лийын кэр- 
тыт. Кузэ?

Тэвэ тыгэ: кажнэ звэна иктаж могай капиталист кугы- 
жанышым ойырэн налэшат, полпрэд лийэш. Ойырэн налмэ 
кугыжаныштыжэ мо лиймым газэт —  журнал гоч эскэрэн 
шога. Тудо кугыжанысэ пионьэр-влаклан писмамат колтэн 
кэргэш.

Вара отрӓд сборышто, утрэникыштэ, тунэмшэ-влак погы- 
нымаштэ „ышкэ" кугыжаныштыжэ мо лиймым ойлэн шога. 
Адак лӱмын оҥам ыштэн газэт—журнал гыч возымашым, сӱ- 
рэтым сакалаш лийэш.

Тидэ пашам йокрок пашашкэ савырыман огыл. Чыла пио- 
ньэр-влакым шупшман.

Лэнииград пионьэр-влак тэвэ кузэ ыштэныт.

Апрэль тылызыштэ Лэнинград пионэр-влак тӱньамбалсз 
йоча погынымашым—конгрэсым эртарышт.

Тушто эн ончычак КИМ-ын прэдставитыльжэ кӱчык гына 
докладым ыштыш, тӱрлӧ организацэ-влак саламым ойлышт. 
Вара конгрэсын тӱҥ ужашыжэ тӱҥальэ.

ДэлэгаТ'Влак ышкэ кугыжаныштышт йоча-влак илымэ- 
нэргэн, паша ыштымышт нэргэн рапортым пуаш тӱҥальыч.

Пионьэр-влак ышкэ рапортыштышт мо шинчымыштым— 
кризис, шужымаш, пашазэ - влак паша дэч поена коштмаш 
нэргэн, Комунист партий, комсомол, пионьэр влакын пашашт 
нэргэн, молымат ойлышт...

Каныш дэч вара вуйлатышэ ойла:
Чэко-словакий пионьэр-влак лӱм дэнэ Нарвекий район 

пионьэр-влаклан мут пуалтэш.
Пионьэр пуч сигналым пуыш.
—  Нэлэ паша дэн орланышэ шэмэр йоча-влак— мыйдэ- 

кэм!— пуалтышэ кычкыральэ.
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Зал гыч Чэко-Словак вургэмым чийэн пионьэр-влак сцэ- 
ныш куржын кӱзышт. Рад дэн шогалын ойлаш тӱҥальыч:

— Районыштына 18 тӱжэм пионьэр уло. Нунын кокла 
гыч 92% ударный тунэмыт интэрнациональный латшымы- 
рым— 500 тэҥгэм погэн улына,--молат.;.

Умбакыжэ Чэхо-словакий пашазэ, шэмэр калык илымэ нэр
гэн почэла-мут, муро йӧрэ ойлышт.

II

Лэнинград пионьэр-влак гай мыланна ышташ ок лий мо?

Лийэш. Чын, тӱрлӧ вургэмым ышташ йӧсӧ. Тугэ гынат 
кажнэ звэна отрӓд сборышто, тӱрлӧ погынымаштэ „ышкэ ку- 
гыжаныштыжэ“ мо лиймым муро, почэла-мут дэн ойлаш лий
эш. Районлаштэ Лэнинград пионьэр-влак сэмын тӱньамбалсэ 
йоча конгрэсым эртарэн кэртына. Тидэ пашалан чот пижаш 
кӱлэш!

Тунам вара политик шинчымашнамат нӧлталын кэртына, 
отрад сборыштат умшам карэн,йогым колтэн шинчышэ ок лий.

П и о н ь э р - в л а к !  Т и д э  с т а т ь й а м  з в э н а ,  о т р а д  
с б о р ы ш т ы д а  л у д с а !  Ч ы л а н а т  п о л п р э д  л и й з а !

Изий гэрой-влакын кугу пашашт.
(Ойлымаш).

Лаж вӱд воктэн вэрын-вэрын вӱча-влак шинчылтыт. 
Тыштэ чылажэ 346 сӧсна, 207 шорык, 400 ушкал, чывэ, лудо, 
комбо ашналтэш. Вуйэт йыр шонэт гын, тидэ вэрым, вольык 
ашнымэ вэр манаш лийэш. Чынак шол, „Колхоз живодно- 
вод“—манын возымо оҥа кэча. Тыгэжэ вольык ашнымэ вэрак 
улмаш.

Тыштак школ ончылно пионьэр-влак тӱшкан погынэн 
шинчыныт. Пэш шып лийын, вожатыйын ойлымыжым колыш- 
тыт. Изиш лиймэкэ школ гыч агроном лэктын шогальэ. Изиш 
колыштын шогымэкыжэ чытэн кэртдэ погынымаш вуйлатышэ
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дэч пионьэр-влаклан ойлаш мутым йодо. Вара тыгэ ойлаш 
тӱҥальэ: „Йоча-влак! Мэмнан вольык вӱчана уло. Тыгэ гынат 
вӱчаштына йандар шот пэш начар. Куш ончалат тушто эртак 
лавра. Ик манаш вӱчаштэ нымо шотат укэ. Сандэн мэ тэмдан 
дэч тидэ вӱчам эрыктэн шындаш, вольык ончымаш пашам 
сайэмдаш полшаш манын йодына.Ышкэ кузэ шонэда, ойлэн 
налза, ойым лукса".

Йоча-влак йывыртышт, кычкырлаш тӱҥальыч.
— „Мэ спэктакль шындаш йамдылалтына"— манын йу- 

жышт кычкырлаш тӧчат. Агроном кӧ пашам шона, кӧ—ок шо- 
но, нымат умылэн огэш кэрт. Агроном кычкырлымыштым 
колыштын шогышат, кидым кӱш нӧлтэн адак вийан умланда- 
рэн ойлаш тӱҥальэ: „вот могай паша, мэмнан эллан шыл, шӧр 
кӱлэш. Мэ тудым пуэн кэртына. Вольыкым начар ончэна гын, 
тудын дэч сай кочыш—йӧрварым шагал налына. Мэмнан ышкэнан 
вийна пэш шагал. Садлан тэмдан дэч полышым пуаш йодына. 
Тэ ышкэндан ышташ лиймыдам мондэн улыда мо? Йоча-влак 
шарналтызайан, кузэ тэмдан дэн ваш полшаш договорым ыш- 
тымым“. Йоча-влак сайын умылэн нальычат, умбакыжым туд
лан ойлаш эрыкым ышт пу:

— Шарнэна!
— „Йолташ-влак! ойлыманат огыл, чыланат .пэш шинчэна. 

Полшаш кайэна. Вэт мэмнан ваштарэш шогышыжо вич йэҥ 
вэлэ вэт“.

Агроном шыргыжын пэлэштыш: „мый полышым пуэдак 
манын шонышым".

Тидэ пашаштэ Зайтсэв Пэтыр, Лазарэв Кргорий, Чэрка- 
шин Йыван ышкэныштым ударниклан шотлат, вольык ончымо 
вичам сайэмдаш мутым пуышт.

И

Зайтсэв Пэтыр вӱча гыч лэктэ. Онча, тӱҥалтыш лыжга 
шошым йӱр йӱрэш. Альэ шошым тӱҥалмэкэ йӱр толын огыл 
улмажын. Йӱр вӱдшӧ йал лнэнталнэ йогэн кайа, й}ф пырчы- 
жэ Пэтырын шӱргыжлан „пӧдыр-подыр" толын пэрна. Пэтыр 
йатыр ончэн шогыш, шӱргыжым ӱштыльӧ. Вара сырмыж 
дэнэ:— „эх тидэ йӱрым, кунам пыта гын, ийа“— манын шудал 
нальэ. Вара вӱчашкэ вольык покташ пурыш.
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Вӱча ончылно ороллан шогышо колхозник Пэтырлан лас
кан гына каласыш: „Эй, Пэтыр тыгай йӱраныштэ, ночкышто 
вольыкым кушко поктэт“.

— „Эй, тый мыйдэчэм кугу улат да тыгайжым тый ша
гал шинчэт“—манын Пэтыр колхозниклан руал пуыш. Вэт 
тидэ олык колхозын. Сандэнэ ондакырак пудшаш кӱлэш, 
ындэ пукшаш лийэш. Тидын дэнэ колхозын шуриынажэ ара- 
лалтэш. Ышкаланак— пайдажэ лийэш— манын ушкалым, ӱш- 
кыжым поктэн лукто. Вольык-влак шаланэн гына ужар-млан- 
дыш куанэн лэктыч.

Изиш лиймэкэ ороллан шо
гышо шоҥго кугыза вӱча гыч 
лэктэ. Тудо мӱндӱрк шуйналт 
вочшо сӧрал олыкым, шинча 
йымачшэ куанэн ончалын, кугу 
пондаш гычшэ пижшэ йӱрым ,*> 
почкалтышат, оролым.ончалшы- 
жла куанэн пэлэштыш:,, Пӧтыр, 
шӧртньӧ гай йэҥ. У йэҥ-влак с/% ■■ 
саска гай пэҥгыдэм кушкыт.
Нинэ мэмнан гай огыт лий. Эрык илыш, сотсиализм илыш. 
вэрч крэдалшэ-влак кушкыт. Мэмналан тыгайжэ адак утларак 
лийэш гын йӧра ыльэ“— манын мутшым пытарыш.

Кэчэ кас вэлыш кайэн. Ушкал-влак чот тэмынытат, лӧ- 
чышӧ водарышт дэн шӧр пуаш вӱча вэлкэ йолдыргэ толыт. 
Пэтыр ушкал-влак дэч ончыч куржэш. Тӧрштыл куршыжла 
ушкал-влакым: „чылан улыт укэ„?— манын онча. Ушкал-влак 
чыланат вӱчаш пурэн пытымэкэ— вэрын-вэрын у олымым 
шарымэ вакэ йандар вэрыш пурэн возыт. Вӱча йандар, йоҥгыдо, 
кӱваран. Чылажат йандар, ныгуштат лавра укэ, йылдырдык 
эрыктэн шындымэ.Ушкал-влак чот тэммэ мӱшкырышт дэнэ „кож- 
кож шоктыктэн шӱлэн кийат.

Вара ГТэтыр столовойышко кочкаш куржэш. Рӱмбалгы- 
мӧҥгӧ адакат вӱча дэк кайа. „Ала иктаж ушкал кодын“—ма- 
нын шонэн вӱча шэҥгэк лэктэш. Онча, вӱча шэҥгалнэ 
йыҥ кийа. Пала, Ондри Йыван. „Очыни, тидэ сайланак толын 
возын огыл“, сэмынжэ пэлэштэн, колхоз вуйлатышэ дэк кур
жэш. Колхоз вуйлатышэ кок колхозникым оролаш колта. Пӧ- 
тырат кайа.
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Пич йӱд... Чыла шып. Йӱшӧ Ондри Йыван олымым чу- 
мырэн, кӱсэнжэ гыч спичкам лукташ тӱҥалэш... Колхозник- 
влак руалтзн кучат...

Эрдэнэ чыла палэ лий. Йӱшӧ Ондри Йываным пойан 
Сэмон чот йӱктэн, оксам пуэн колхоз вӱчам йӱлаташ колтэн 
улмаш. Тунамак Ондри Йыван дэн пойан Сэмоным милицэ 
нангайыш.

Лазарэв Кргорий шорыкым онча, адак вольыклан вӱды- 
мат шупшыкта, Вӱд шупшыктымыж годым ышкэ йӧратымэ 
почэла мутшым лудэш:

Эр ӱ ж а р а  л э г ы л д а л ь э  
С ай  п ӱ р т ӱ с ы м  о н ч ал ьэ ,
М ы йы н ат  и м н ьэм ж э  
И ы л т а к  ы н д э  н о й альэ .

Чынжак тудын имньыжэ эрэак 
йарна. Вӱдшым волыш дэжурный 
колхозник оптэн кодат, вара адак 
Лаж-вӱдыш мӧҥгэш кайа. Вара 
оролын ушкал волым кузэ эрыкты- 

—жым эскэра .Вӱд пар пырдыж 
воктэн нугыдын кӱза.

— яЛавражэ волышто кунар тэмын? Тыдым изишак к у 
нам эрыкташ ок лий“— манын дэжурныйлан вурсэн каласа. 
Кунам ушкал-влак кочкын тэмыт. Кргорий тошкалт пытышэ 
олымым, тэрысым вӱча гыч лукташ тӱҥалэш. Дэжурный вӱча 
гыч тэрысым луктэш. Кргорий йандар олымым кышка.

—  „Ындэж$ могай сай, пушкыдо лийэш, ышкэ гына ма
лаш вочшаш ыльэ“— манын ойла. Вара тыгыдэ шудым ӧталын 
лудым, мэраҥым пукшаш кайа.

—  Чылт ачаж гайак кушкэш. Тудат кудо-вэчэ дэч мӱн- 
дыркӧ огэш ойырло ыльэ, тидыжат тугак. Кумылжак тугай 
ала мо? „Молодэс Пэтыр“— манын колхозник-влак тудым ончэн 
куанэн воштылыт. Чынжымак Пӧтырын чыла вэлымат сай 
пашажэ койынак койэш. Кэрэк могай пашамат кумыл пыштэн, 
йӧратэн ышта.

Чодра вачын шӧртньӧ гай койын эр кэчэ лэктэш. Олык- 
лаштэ вӱд пар шикш гай кӱза. Сэла шэнталнэ сола рашкалт- 
мэ йӱк: „чорргэ"— шэргылтэш. Тидэ Йыван сӧсна дэнэ пырэ-
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зэ-влакым поктэн наҥгайэн толэш. Моло годым пырэзэ-влак 
вӱчаш вийан кудал пурат ыльэ гын, кызыт эркын гына шы- 
ман ошкэдыл кайат. Сӧсна-влак курык чаҥга гыч: „чорик-чо- 
рик“— кычкырэн кудалыт.

Кузэ гынат шылаш тӧчат.
— „Кудалыт гын кудалыт, мый момыштэм*— манын Йыван 

шоналтыш. Укэ гын, садак вӱчам эрыкташ мэшайат вэлэ—ма
нын чыла сӧснам лопка олыкыш поктэн колтыш.

Пырэзэт, сӧснат чылажымат лопка олыкыш поктэн наҥ- 
гайыш. Тэвэ ындэ сӧсна-влак нӧрӧ шудым кочкыт. Тушто 
пырэзэ-влак чот тэмынытат канаш возыныт. Йыванат каналта. 
Канышыжла комсомол уставым лудын шинча. Тудо комсомо- 
лыш пурашлан, комсомол йачэйкыш йодмашым пуаш шона. 
Тудлан комсомольцы пураш шукэртак жапшэ шуын. Тыгэ гы
нат мэр пашаштэ ышкэнжым шагал ончыктэн шогэн, сандэнэ 
ты маркэ пурэн огыл. Ындэ колхоз пашаштат, отрӓдыштат 
ышкэ тӱсшым ончыктэн шогэн, пашам эрэ сайын, кэлшышын 
ыштэн. Садлан комсомолыш пураш ойым пидэ. Тэвэ кызыт 
комсомольцы пураш йамдылалтэш.

Кэрэк кӧланат шынчэн лийман. Комсомолыш пурымо— 
модыш паша огыл. Комсомол ончылно шуко паша шога. Сад
лан эн ондак: мо тугай комсомол, тудым палэн налаш кӱлэш. 
Шукыжо мо тугай комсомол шинчыдэак пура. Вара тудо па- 
шажымат кӱлэш сэмын ок колто. Тидлан лийын комсомолыш 
пурмо дэч ончыч: мо тугай комсомол—тудым шинчэн лийман. 
Йыванат комсомолыш пурмо дэч ончыч, комсомол нэргэн па
лэн налнэжэ.

Тачэ отрӓд погынымаш. Тидэ погынымаштэ тачэ колхо
зышто мо ыштымэ пашаштым иктышлат. Отрад вожатый 
пионьэр-влаклан ойла: „мэ колхозлан шуко полышым пуышна, 
шуко пашам ыштышна. Чыла ыштымынам каласэн шукташат 
ок лий. Вольыкым сай ончаш полшышна, кэчэ йыда йандар 
олымым вольыклан кӱварыш шарышаш вэрч крэдал шогыш- 
на. Колхозышто йогыланышэ-влакым пытарышна, кулак дэн 
кырэдална. Тылэч моло шуко пашамат ыштэн улына. Ик 
манаш шэф налмэ колхозыштына пашам начарын колтэн улы
на— манаш ок лий. Садланак колхоз мэмналан клублан пӧртым 

шуаш лийэ. Ончыкыжымат шэфыш налмэ колхознам огына
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* мондо, ончыкыжат эрэ полшэн шогаш тӱҥалына“— манын вийаҥ  
кычкыральэ.

—  „Тӱҥалына"— манын моло-влак ик йӱк дэнэ колхоз- 
иик-влакым куандарэн, рӱж— кычкырал колтышт.

—  „Ындэ колхозник-влакым виса шот дэнэ пукшымашым 
туныкташ кӱлэш “— ала кӧ маньэ. „Тидым илышыш пурташ"—  
манын 'Погынымаш пунчальэ.

Адак ударный паша ыштымыштлан Ч э р к а ш и н  Й ы в а - 
н ы м ,  З а й ц э в  П э т р ы м ,  Л а з а р э в  К р г о р и й ы м — комсо- 
молыш пуртымо нэргэн ойлышт. Нуно ышкэ пашаштым гэрой. 
гай тӱрыс шуктэн шогэныт. Садлан мэ нуно гэрой-влакым 
комсомолыш пуэна.

Пионэр-влак „рӱж“— копам соват. Совымо йӱкышт дэнэ 
пушэнтэ ӱмбалнэ шинчышэ кайык-влакат чонтэштэн кайэн 
пытышт. Пионьэр-влак ышкэ пашаштым иктэшлэн шындышт.

Кэчываллан мардэж шыпланыш. Кава пылпомышышто ик 
пылат ыш код. Кава йандаргэн шинчэ. Шокшо шошым кэчэ 
утларак шыратэн ончаш тӱҥальэ. Шошым чэвэр кэчэ чыла 
чонанымат куандара, пӱртысымат сӧрастара.

Кэчывал. Колхоз погынымаш. Колхозник-влак ужар шудо 
ӱмбалнэ шинчат. Отчот пытармэкэ Элэксэй Максим (кокымышо 
йодышыш.)

— „Йолташ-влак,— манын вийан кычкыральэ: „Тачэ мз 
ударник пашазэ-влаклан прэмийым пуымо нэргэн ойлаш ту- 
ҥалына"— маньэ. Пионьэр-влак вольык ончымо пашам вийаҥ- 
даш кузэ полшэныт, вольык кургым кузэ аралэныт, вольы-
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кым кузэ 0 Л Ы К Ы 1 П Т 0  коштыктэныт, тылэч моло пашашт нэр- 
гэнат Элэксэй Максим кутырыш. Вара вольык вӱча дэкэ кид- 
шым шуйалтэн раш ойлыш: „Отрӓдлан сай паша ыштымышт- 
лан прэмий шотэш клублан ик пӧртым пуаш маньэ. Посна 
пионьэр-влаклан: Зайцэв Пэтырлан—прэмиальный фонд гыч 
200 тэҥгэ оксам, адак кэмым, тувырым, пинчакым, Лазарэв 
Григорийлан шӱдӧ лу тэҥгэм, адак вургэмым, Чэркашин 
Йыванлан —шӱдӧ тэҥгэ оксам, пинчакым, кэмым, плащым 
пуаш“—манын ышкэ мутшым кошартыш.

Мардэж пуалмэ дэнэ шудо-влак лыж тарванат. Иоҥгыдо 
йуж, шӱлалташат путырак каньылэ.

Колхозник пионьэр-влакын копа совымышт пасу мучко 
шэргылтэ, вӱд почэш йогэн кайыш. Пионьэр-влак эшэ чот 
паша ышташ лийыч.

Руш ла гыч М. Йакш кусарэн.

ПИОНЬЭР МУРО.
Ик йэш гайэ илалаш 
Мэжэ тунэм шогэна,
Лэнин ойым шукташ 
комсомоллан полшэна.

Мэмнан вӱрна ик гайэ 
Пионьэр улына.
Мэмнан илыш тыгайэ, 
Рӱж пашашкэ лэктына.

Шога вуйым кудалтэн 
Трактырэтым налына. 
Колхозышко мэ пурэн 
У шот дэнэ илална.

Изанажэ—комсомол 
Тудын кышаж дэн кайэна. 
Шэмэр йоча, тышкэ тол! 
Колхозлан полшэна.

Лэнин—мэмнан кочана 
Тудын ойжым шуктэна, 
Колхозникшэ— ачана 
Социадизмыш кайэна. 

Ф эдоров А.

Машина дэн курална, 
Машина дэн ӱдэна,
Шурно шочэш, сай лийэш, 
Кугу пайдам пуалэш. 

Павлов Иван. (10 ийаш).

КОЛХОЗЫШ!

2* П и оньэр  Й ӱк.
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илы ш эм .
Тӱжэм индэш шӱдӧ— 
Колик ий.
Тидэ саман годсо— 
Нужна ий.

Тэвэ тыгай ийлан 
Шочын— кушкынам. 
Тидэ йӧсӧ жаплан 
Шужэн илэнам.

Мӱшкырым тэмаш 
Лийын огыл киндат, 
Ӱмбакэм чийаш 
Укэ улмаш вургэмат.

Чара-йолын,
Тувыр-мэлын,
Шапын койын,— 
коштынам.
Пойан Мичун: 
„рожын мӱшкыр" 
манын мускылмыжым 
шуко колынам. 
Кэҥэж.... Лавра.... 
Шокшо.... Йӱштӧ.... 
Кошташ йосӧ лаваса 
Омо кодэш.

Латик ийаш лиймэкэм 
Совэт школыш пуральым. 
Ик-кок ий туннэмэкэм 
Пионьэрыш возалтым.

Тунамжэ ачамат 
Кэртын огыл ончэн.
Тунамжэ авамат 
Кэртын огыл чиктэн.

Кузэ ончат?
Кузэ чиктат?
Нуно ышкэштат,
Илэныт пыкшэрак....

Пойан Микал 
дэкэ мийэн 
Пашам ыштал 
Кочкын илэн.

А пашажлан! 
киндэт, оксат 
Логалын огыл 
Ик пырчак 
Эй, калтак.

Вара ачийэмжэ 
Кӱтычылан пуэн.
Авийэмжэ тидлан 
Путырак чаманэн.

Тэвэ мыйын сай илышэт 
Толын шушо ласка жапэт. 
Кызыт мыйэ тунэмам 
Пионьэрыштэ шогалам.

Тошто илышэм шарнэн 
Шыдэшкэн мый каргэм. 
Жапэм шуэш гын садак: 
Комсомолышко пурэм.

М. Йаныш.
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Тушман пульо йымачын, полицэ шувын кокла 
тыч мэмнан йолташна-влак Лэнин тистым пэҥ- 

^  гыдын нантайат.
Самырык агитатыр-влак.

Кэчывал йымал Амэрикыштэ Уругвай лӱман изи гынаку- 
гыжанышуло. Тудын рӱдӧ олажэ—Монтэвидэо. Шукэртэ огыл 
тудо ола гыч пашазэ-влак илымэ Сарро лӱман вэрыш шӱдӧ 
дэн пашазэ йоча-влак тольыч. Вара рад дэн шогалын пашазэ 
клуб дэк кайышт. Нунын дэк вэрысэ пашазэ йоча-влакат уш- 
нышт. Клуб дэн изи гына ӱстэмбалым шындышт. Тушко ола 
гыч толшо Хуан Гонзалэс— кукшакарак шӱргӧ—пылшан йоча 

■кӱзэн шогальат тыгэ ойлаш тӱҥальэ:
Йолташ-влак! Мэмнан кугыжанышым правитэльство Ан- 

глийсэ, Йӱд йымал Амэрикысэ капиталист-влаклан ужала. Мы
ланна гшоньэр-влаклан“ . . .

Тылэтла нимомат каласэн ыш кэрт, полицэ тӱшка йоча- 
влакым рэзинка тойа дэнэ кыраш тӱҥальыч.

Дэмонстрацыш толшо-влак шаланышт. Тугэ гынат, ик 
шагат гыч чыланат йӱштылмаш вэрыш чумыргышт. Ындэжэ 2000 
йыҥ погыныш. Нунын «коклаштэ кугу йыҥат шуко ыльэ. Ада- 

хкат полицэ тольо. Ындэ тудо вэс тӱрлын дэмонстрасым ша- 
латаш пижэ: пожаршэ машина дэн йоча-влак ӱмбакэ вӱдым 
кышкаш тӱҥальэ. Иоча-влак шӱртӧ пырчэ коддэ нӧрэн, мӧҥ- 
ган мӧҥгышкышт кайышт.

Хуан Гонзалэс дэн вэс кок рвэзым полицэ пэтырмэ увэр 
вашкэ шарлыш.

Тунам, кок тӱжэм йыҥ огыл, вич тӱжэм йыҥ полицэ 
порт ончылан погынышт. Нунын кокла гыч пэлыжэ утла кугу 
пашазэ-влак улыт ыльэ. Полицэ дэч тӱрмаш пэтырмэ йоча- 
влакым лукташ йодаш пижыч.

Шукак ыш лий, имньэшкэ полицэйский-влак толын шуыч. 
Пашазэ-влак кӱм кышкылташ тӱҥальыч. Полицэ лӱлды- 
лаш тӱҥальэ. Пэш шуко пашазэ, йоча-влак полицэ порт он- 
чылно колшо кийэн коды ч...  Йатыржым погэн наҥгайышт. 
Нунын кокла гыч вич пионьэржэ (Мандуэль Химэр Карлос 
Бочи, Хуан Гонзалэс, Адэльар Кольасэ, Гэоргий Санкэвич) 
жызытат тӱрмаштэ шинчат.
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МИНИСТРЛАН ИДА ИНАНЭ!
Тидэ Испанийыштэ лийын. Пашазэ дэн крэсаньык ышкз* 

шӱ ӱмбачышт Альфонс корольым сӱмырэн шумӧҥгӧ, влас
тным гына ышкэ кидышкышт налын ышт кэрт.

Тушто Виго лӱман изи гына ола уло. Тэнэ фэвральын 
12-шо, пойэзд дэн эртэн кайшыжла тушко министр шогальэ.

Кастэнэ оласэ тэатырэш пашазэ погынымашым погышт. 
Погынымашкэ пашазэ кокла гыч пурташ йӧршым ойыркалэн 
пуртышт. Рэвольуцо паша ыштышэ пашазэ-влаклан тэатр- 
лишкэ мийаш шоныманат огыл.

Министр ойлаш тӱҥальэ. Испанийштэ Альфонс корольыму 
лукмӧҥгӧ сай илыш лиймым, пашазэ-влаклан забастовкым ыш- 
тымым чарнэн, у властным пагалаш шӱда. Тудо пэш ныжылгэ 
йылмэ дэн пашазэ-влаклан пэш шуко сӧрыш, сай илышым 
ышташ ойлыш.

Кэнэта, минстрын ойлымыжо годым чарга йӱк кычкыральэ:;
—  Йолташ-влак! Ида инанэ! Тудо чыла шойыштэш.
Чыла калык шэҥгэк савырныш. Кӱшнӧ, балконышто пур-

гыж дэнак изи, шэм ӱпан, йошкар галстухан пионьэрым ужыч.
— Иолташ-влак!— тудо эшэ ойла. Тэ ышкат шинчэда!' 

Альфонс каймӧҥгӧ мыланна нигунарат сай илыш ыш лий.На- 
чаржэ гын уло: кочкаш укэ, пашадымэ паша ыштышэ дэч 
шукырак уло, кажнэ кэчын иктым огыл вэсым тӱрмаш пэ- 
тырат.

Ӱлӱчын тудын дэк полицэйский-влак куржыт. Тудо^ 
кызытак кучэн пэтыршашым шинчэн. Тугэ гынат чот; 
ойлэн!

—  Мыйын ачам полицэ сусыртэн. Б о л ь н и ц ы ш т э *  
тудым шукшан шӱрым, пӱнышкэн пытышэ киндым пукшэн: 
улыт. Тудо тырлыш гынат адакат тӱрмаш пэтырышт —

Тидэ жапыштэ йошкар галстухан пионьэрым полицэйский- 
влак пӱтырэн кучышт. Ӱлӱчын ала кӧ кычкыральэ:

—  Тудлан ойлаш эрыкым пуза!.. И зи м .. .  ок лий!..
Погынымаш дэн мо лий гын? зал чытырналтэ, тӱжэм йӱк'

кычкыра:
— Ойлаш эркыым п у за . . .  пуза! ойлыжо!.. Рвэзын упша-~ 

жым ида пэтырэ.
Шуко маркэ калык кычкырыш, лӱшкыш. Вара министра
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"рвэзылан ойлаш пуаш знакым ыштыш. Министр шинча он
чылно, фашист власть ончылно, полицэйский-влак кидыштэ 
рвэзэ кум минут нарэ ойлышат, тыгэ кошартыш:

—  Испанийыштэ пионьэр-влак альэ тӱжэм дэнэ вэлэ 
улыт. Шукэш огыл, милйон дэнэ лийына. . .  Мэ ачамыт дэн 
пырльа пытартыш маркэ капиталист, помэшык власть дэн кы- 
рэдалаш тӱҥалына! Тэмдамат комунист партий тистэ йымак 
чумыргаш ӱжына. Тӱшка вий дэн пойан властьым пытарэна! 
Тунам ижэ мэ чылан сай илышым ужына!

— Пэш кугу каргашымаш лий. Тидэ кастэнэ министр 
ышкэ мутшым кошартэн шуктэн огыл. Иӱдым ола гыч кайыш. 
Пулама жапыштэ пионьэр полицэ кид гыч шылын утлэн. По- 
лицэ ик арньа эрэ кычалын гынат, муын огыл.

Шурно погаш партий дэн комсомоллан 
вийан полшаш!

Шурным сай погэн налмаш социализм ыштымаштэ пэш 
'кугун полша. Шурным сай погэн налына гын, киндым шуко 
налына—пашазэ дэн шэмэр калыкын илышыштым утларак 

-сайэмдэн кэртына. Ӱмаштэ шурно погымо годым шуко шур
но йогэн, Совэт Ушэмлан пэш кугу энтэк лийын. Мэмнан 
лозунгна „ик килограм шурнат аҥа ӱмбалан ынжэ код!“ 
ВКГ1(б) Рӱдӧ комитэт дэн Совнарком шурно погымо кампа
ний эртармэ нэргэн лӱмын пунчалмутым луктыныт. Тидэ пун- 
чалмутым кажнэ пионьэр, тунэмшылан шинчэн шогаш кӱлэш.

Пионьэр-влак! Тыландат колхозышто шуко паша лэктэш. 
Комсомол йачэйкэ вуйлатымэ почэш йоча-влак дэн бригадым 
ыштыза! Нинэ бригадэ-влак куштылго пашам ыштышт. Мут
лан: пакчаштэ шӱкым кӱрын, тыгыдэ вольыкым, кайык-ву- 
сым ончэн кэртыт.

Прогульщик-влак дэн чот кырэдалман: газэт, шэм оҥа 
дэн йошкар оҥа коч пэрыза! Ударник—влакым моло колхоз- 
никлан ончыктыза. Нуным ужын моло колхозник-влак пашам 

шийан ыштышт.
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Паша шотлымаштэ, пноньэр-влак колхоз правльэньылан: 
пэш кугу полышым пуэн кэртыда. Кажнэ звэналан ик 
колхоз бригадым налын, кӧ кунар паша ыштымым возаш 
кӱлэш. Ик колхозникынат, ик паша кэчыжат чотыш налдэ ын~ 
жэ код!

Культур пашам вийан колтыман: колхозник-влаклан паша 
ыштымашкышт газэт-журналым нумалын, каныш жапыштэ лу- 
даш кӱлэш. Кажнэ колкозышто пырдыж газэтым луктын, 
колхозышто кузэ паша каймым ончыктэн шогыза.

Колхозлаштэ столовойым, йоча йаслым, йоча плошчадкым 
почаш тыршыза! Йасльыштэ, плошчадкыштэ изи йоча-влакым 
мурыктэн, модыктэн, нунылан кнагам. лудын, сӱрэтлаш тунык- 
тэн кэртыда.

Школысо пакчамат ида мондо: шӱкым кӱрза, пакча сас- 
ка локтылшым пытарыза. Тэлылан шокшо кочкышлан йамдэ 
лийышт.

МТС пэлэн улшо пионьэр отрӓдлалан поена трактыр 
бригадым шэфыш налын, тудылан полшаш кӱлэш. Адак чыла 
машина-влакын пашаштым ончэн шогыман. Шурно погымо> 
жапыштэ ик тӱрэдмэ машинат йара ынжэ шого.

Олаласэ, заводласэ отрӓд-влаклан коопхоз пашалан полшэн 
шогаш кӱлэш. Нуно ышкэ пакча саскаштым шокшо кочкыш 
сайэмдаш пуышт.

Паша ыштымэ дэн пырльа ышкэндам тазаҥдымэ нэргэнат 
мондыман огыл. Пашам шотдэнэ ыштыман. (Куд шагат дэчл 
утым ышташ ок лий). Йара жапым сай эртарыза. Погынэн сас- 
ка погаш, кол кучаш, йӱштылаш коштса

Фэдорова.



Кролик ашнымэ вэр могай лийман?

Кролик ашнымэ вэр кукшо кӧрган, йандар лийман. Кльэт- 
кым оҥа дэнэ кок кроликлан иктэш ыштэн, поена кыдэжташ 
кӱлэш: кутышыжо 150 см., кумдыкшо 75 см, кӱкшытшӧ 75 см’

СОВЭТ ЭЛЛАН ТӰЖЭМ тонн
ТАМЫЛЭ ШЫЛЫМ ПУЭНА.

Могай урлык кроликым ашнаш?

Кролик тӱрлӧ тӱсан, тӱрлӧ кап-кылан уло. Кролик-влак 
чылажэ кум тӱшкалан шэлалтыт: утларак шылым пушо, шуко 
мамыкан, сай коваштым пушо. Мэ кызыт шыл пушо кролик нэргэн 
гына ойлэна. Шыл пушо изй кролик-влак пэш вашкэ кушкыт, 
нэлытышт 2—3 килограмм лийэш. Нуным ончэн кушташат 
каньылэ.
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лийжэ. Ава кроликлан кугурак вэр лийэш гын, пэш сай. Туд
лан кокытэ кыдэшташ кӱлэш. Ик кыдэжыштыжэ кочмо вэржэ, 
вэсыштыжэ шогымо вэржэ лийжэ. Кочмо кыдэжыштэ омсажэ 
кӱртньӧ воштыр дэн тодмо, шогымо вэрыштыжэ—оҥа дэн 
ыштымэ лийман. Клэткэ пундашым оҥа дэнэ, кролик йол пур- 
дымашын тодман. Кльэткым тур, альэ кэрмыч ӱмбакэ шындаш 
кӱлэш. Йымачын йуж пурэн кэртшэ.

К роликлан м одаш  ыштымэ вэр.

Кролик ончымо нэргэн.

Кролик йымалсэ вакшым кок кэчылан ик-кана ваштал- 
тыза. Клэткэ пырдыжым, куртньӧ воштыр дэн тодмо рэшот- 
кам вич кэчылан ик-кана шокшо вӱд дэн мушса! Кролик дэч 
койа шылым налнэда гын, шӱшкылмӧ дэч куд кэчэ ончыч 
шӱльым пукшыза, кэҥэжым кэчэ кодэн йандар вӱдым йӱктыза.

Кроликым шукэмдымэ нэргэн.

Ава кролик киймашкэ кукшо олымым, шӱкшӱ вургэмым, 
шудым, мэжым оптыман. Вара тудо кайык сэмын пыжашым 
ышта. Игэ ыштымыж дэч ик кэчэ ожно йандар вӱдым, падраш 
киндэ дэн шӱнчалым пуман. Шӱнчалан киндым кочкэш гын, 
чот йӱаш тӱҥалэш—шӧржӧ шуко вола. Вӱдым огыда шындэ 
гын, кроликын йӱмыжӧ пэш шумо дэн чыла игыжым кочкын 
кэртэш.
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Моло кэчылаштэ пакча саскам пукшыман. Вӱдым кэчэ 
жодэн йӱкташ кӱлэш.

Кролик игым кузэ ончаш.
Кролик игэ-влакым шочмышт дэч ик тылызэ вара авашт 

дэч ойырэн ик вэрэш шогалтыман. Плэмалан кодышашым ты-

лызат пэлэ гыч вэлэ ойырман. Тыгэ нуным 4 тылызэ маркэ 
пырльа ашныман. Вара узо дэн ава кролик-влакым поена пэ- 
тырыман.

Кролик чэрланымэ нэргэн.
Кролик утларак рун вочмо, адак пылшыштэ пуди налмэ 

дэн чэрлана. Тидэ чэр-влак дэн колэнат кэртэш. Кролик тӱр- 
вӱнчаш, альэ пылшыжым удыраш тӱҥалэш гын, тунамак шӱш- 
кылаш кӱлэш. Шылжым кочкаш лийэш. Кроликын капшым 
эрэ ончэн шогыман. Нинэ чэр-влак пыжаш ночко, лавыран 
улмо дэн лийыт.

Кролик ик ийыштэ мом пуа.
— 60 игым ышта. Нуно 128 килограм шылым, мамыкым 

пуат. Кролик шыл, начар, корштышо йыҥлан путырак кэлша. 
Кроликын пылшыж дэн йол копажэ шэргэ акан, вэс кугы-
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жаныш гыч кондымо кльэй ышташ кайа. Коваштыжэ шӱша- 
лан, изи йоча-влаклан ката ышташ кайа.

К р о л и к  у ж а р  л ы ш т а ш ы м ,  ш у д ь п г п э ш  й ӧ р а т э  н 
к о ч к э ш .  Куэ, шопкэ, арама лышташым пукшаш путырак сай,.~ 
Вишньэ лышташ ок йӧро.

Тудым кэчылан кум кана эрэ ик жапыштэ иукшьщан. 
Кылмышэ шудым, пакча саскам, пушэнтэ лышташым пукшаш 
ок лий. Лупшан, покшыман шудым, кодшо пунышкэн пытышэ 
киндым, моло овэдымат ида пукшо.

К р о л и к  к ӱ ч ы м ӧ  п а к ч а  с а с к а м  й б р а т а .  Чыла пак
ча саскам, нунын лышташыштымат кролик йбрата. Сайын муш- 
кын, пӱчкэдэн пукшыза!

К р о л и к  и г э - в л а к л а н  ужар шудым, пакча саскам шок- 
тышым шавэн пуман. Шоктыш укэ гын, ӱмылэш лывыжтарэн 
пукшыман.

В и ш к ы д э  к о ч к ы ш .  Тӱрлӧ тамылэ пушан шудым шӱн- 
чал дэн шолтэн кроликым пукшаш лийэш. Шоктышым, ложа-- 
шым шокшо вӱд дэн нӧртымӧҥгӧ вэлэ пукшаш лийэш.

Тэлэ коч кроликым пукшаш кызытак йамдылтса! Пистэ, 
куэ выньыкым, кльэвырым, молымат погэн кукшо вэрыш оп- 
тыза. Колхозник-влакым ышкэ пашашкыда шупшса!

Кролик— социализм ыштымаштэ.

Кролик ашнымэ нэргэн 17-шэ партконфэрэнцэ чот ойлэн.
Кролик ашнымэ дэн прольэтар, шэмэр калыкын кочышышт 

утларак сайэмэш. Чыла пионьэр, тунэмшэ-влаклан кролик 
ашнаш чот пижаш!

КОЛХОЗ ПАСУШТО.
Эрдэн эрак кыньэлам— Мучашдымэ колхоз пасуна
Колхоз пасушко лэктам. Кийа сбралын, лопкан...
Пасу йырак савырнэн Пытэн ындэ аҥа йыраҥ,
Коштым мыйэ ужылдэн. Шурнына шочын лбзан.

Партий ой дэн кайэн 
Колхозышко пурышна.
Орлык илышнам кодэн 
Сотсиализмым ыштэна.

М. Йаныш.



АЭРОПЛАН МОДЭЛЬЫМ КУЗЭ ЫШТАШ?
Иоча-влак! Тэ аэропланым шинчэда? Кӱшиӧ ош варашла 

чоҥэштылмыжымат ужын улыда дыр? Аэроплан сар годым 
кӱшычын бомбым кышка, пульэмӧт дэн лӱлэш, газым пожа. 
Адак йал-озанлыкыштат кугу пайдам пуа: шурно кочшо 
саранча ӱмбакэ кӱшыч йадым пожа, йужгунам аэроплан гоч 
ӱдатат.

Аэропланым модэль гоч ыштат. Кузэрак, мо дэнэ аэро
план модэльым ышташ?

Модэль ышташ тыгай ӱзгар-влакым йамдылыман:
1. Ваш кӱзӧ (кагаз пӱчкэдаш).
2. Кӱзӧ (шушташ).
3. Кок тӱрлӧ азыр: „плоскозубцо“ дэнэ „круглозубцо“ 

(кӱртньӧ воштыр кагыртылаш, пӱчкэдаш).
4. Пужар (пропэллэр пужараш)
5. Изи пильа. 6. Чӧгыт.
7. Мэтр, (вискалаш). 8. Ш курко— ошман кагаз.
Вара тыгай модэльлык матэриалым йамдылыман.
1. Вийаш, укшдымо тыгыдэ шийан пӱнчӧ пушэҥгым.
2. Вийаш, укшыдымо пистэ пушэнтым.
3. Бамбук пушэҥгым.
4. Вичкыж вурыс (стальной воштырым).
5. Изи пуда-влакым.
6. Рэзинкэ йарымым.
7. Ургымо шуртым.
8. Гумэрабик, йа стольар клэйым.
9. Пэш вичкыж (рисовый) кагазым.
10. Изи полдышым, йа шэрым.
11. Изи станокым (пропэлэр висаш).
12. Лампым.
Эн ончыч вийаш, укшыдымо пӱнчӧ пушэҥгэ дэнэ рэй- • 

кым (марла—рӱдӧ тойа манына) ыштыман. Рэйкэ йытыр гайэ 
тӧр, йыргэшкэ лийман. Кутышыжым 90 сантимэтрым, кӱж- 
гытшым 8 милимэтырым ыштыман. Пӧрвойак пӱнчӧ оҥам -
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вискалэн изи пильа дэн пӱчкын, пӱсӧ кӱзӧ дэн шуэштман. 
Вара йандау пудургышо дэн нӱжмэк, шкурко (ошман кагаз) 
дэн пэш йаклакан, ик кӱпш кодыдэ йыгыман.

4 с ӱ р . Р эй к э .

Вара вийаш, укшдымо нистэ дэнэ бабкым ыштыман. 
Тудын ик тӱржӧ лодан лийжэ. Адак шкурко дэнэ йыгыман. 
Бабкым рэйкыш клэй дэн пижыктэн, кок вуйжо гычат рэй- 
кышкэ чот кылдэн, шӱртышкыжат клэйым шӱраш кӱлэш. 
Вӱрж дэн рожым шӱтыда. Бабкын кутышыжо 2!/г сантимэтр, 
кӱкшытшӧ —2 сантимэтр лийжэ.

Ындэ пропэллэрым (марла — йуж винт 
манына)—ышташ тӱҥалына. Тудым пэш мош- 
тэн, вийаш, укшыдымо пистэ оҥа дэн ыш
тыман. Тудын кутышыжо 230 м.м., кумдык- 
ш о—20 м-м., кӱжгытшӧ 14 м.м. лийжэ. Пэр- 
войак пистэ оҥам ныл шӧрыным ыштэн пур- 

5 с ӱ р . в а б к э . ла могыр тӱр гыч шушташ кӱлэш. Йуж вин- 
тым пэш йаклакам ыштыза. Пужарэн, йандау дэн нӱжмэкэ 
ошман кагаз дэн чот йыгыман. Йуж винтын ик вуйжо ик 
могырыш, вэс вуйжо вэс могырыш, мардэж вакш шулдыр сэ- 
мын лийжэ.

Пропэллэр покшэлан вӱрж дэнэ рожым шӱташ кӱлэш 
Рож тураштэ кӱжгыракын кодыман. Вара станокыш чиктэн 
ончаш кӱлэш. Станок укэ гын, пудаш, йа кӱртньӧ воштырэш 
чиктэн ончыза. Лач торэш кийа гын, тудым шуштмо ок кӱл. 
Я к вуйжо ӱлык шупшэш гын, ту
дым шушташ. Кок вуйгэ ик тӧр нэ- 
лытан лийышт.

о ч

Иуж винт рожыш кӱртньӧ вош- 
тырым кэраш. Воштырын ик муча- 
шыжым пропэллэр воктэн кагыр- 
таш, вэс ' мучашыжым ’бабкыш кэ- 
раш кулэш.^Бабкэ коч лэкшэ вош-

^  6 с ӱ р .  Н у ж  ВИНТЫМ ВИСЫхМЭ
тыр мучашым кагыртыман. Садыгэ стан ок .
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мэмнан ик воштырэт пропэллэр дэнэ бабкэ вошт лэктэш. Сӱ- 
рэтыштэ тыгэ койэш:

.ШУР ТӦ РЗИКЭ

к̂лгыртыма
-эд*  ВОШТЫР ,

Ба б к э

Ындэ айста шул- 
дырым ыштэна. Тудым 
бамбук альэ пӱнчӧ пу- 
шэҥгэ дэн ыштат. Ту
дым тыгыдын, вичкы- 
жын шэлэдэн, лампэ- 
тулэш ырыктэн тӱҥ- 
даш к ӱ л э ш .  Ш у л -

7 сӱр . Й у ж  в и н тэ д а  рэй к ы ш  пиж ы кты м э б а б к э . Д  Ы р Ы Н К у т у Ш Ы Ж О

800 см., кумдыкшо (эн покшэлныжэ) 130 см, лийман. Кышкар 
коклаш бамбук дэнак 9 торэшым пыжыктыман.

Вара вичкыж ри
совый кагазым, кыш
кар ӱмбакэ клэй дэнэ 
пыжыктыман. Шулды- 
рын кок мучашыжэ

.г *3 0 м п  КУТЫШ
8  сӱ р . П ропэльэр .

покшэл дэч кӱкшырак тагына гай лийжэ.

х 800мм:кутыш ,

9 сӱ р . Ш у л д ы р .
12. сӱ р . Поч.

Рэйкэ ӱмбакэ шулдыр пыжыкташлан пӱнчӧ дэнэ ышты 
мэ вичкыж саргам пыжыктэн,рэзинка дэн чот пидаш кӱлэш.

ачаниКтош
10 сӱ р . С таби ли затор . , ,  ..

г  11 с у р . К иль.

Ындэ почым ыштэна. Почымат бамбук альэ пӱнчӧ дэнак 
шӱдышлаш кӱлэш. Пэрвойак шӱдышым тӱҥдаш, вара рисо
вый кагазым пыжыкташ кӱлэш. Почын кутышыжо 240 м.м.,



кумдыкшо 9 м.м. лийман. Садэ почым рэйкэ мучашкэ пы- 
жыктыман. Поч ӱмбакэ адак вичкыж кагазан, вэс кышкарым 
кушӱл вэл гыч, лач рэйкэ покшэкэ пыжыкташ кӱлэш. Тиды- 
жым „киль" маныт. Киль чоҥэштымэ годым йужышто кор- 
ным виктара.

Кильын кутышыжо 95 м.м., кӱкшыгшб 117 м.м. лийман.
Тэвэ сӱрэт гыч раш палэ.
Рӱдӧ мучашэш, рэйкылан торэш изи пудам кырэн муча- 

шыжым шэҥгэкла кагыртэн шындыман. Бабкысэ кагыр вош- 
тыр дэнэ почысо кадыр пудаш кандаш пачаш рэзингым кок 
мучашгэ ургымо шӱртӧ дэн чоткыдын кылдаш кӱлэш.

18 еӱ р . М о д эл ь , ш у л д ы р  д э ч  п о ен а .

Тэвэ тидэ сӱрэтысэ сэмын, модэльым ыштэн шуктымэкэ 
шулдырым пыжыктыман. Модэльым кӱзӧ ӱмбакэ пӱсӧ могы- 
рышкыжо пыштэн, покшэл точкым (равновэсийым) муаш 
кӱлэш. Модэль чылт торэш тарваныдэ кийа гын, кӱзӧ олмо 
П О К Ш Э Л  Т О Ч К О  Л И Й Э Ш . Шулдырым тудо Т О Ч К О  Д Э Ч  3 2 7 2  м.м. 
ончыко (пропэлльэр вэлыш) сэрга ӱмбакэ кок тӱр гычшо ур
гымо шӱртӧ дэн чоткыдын пидын, ӱмбачшэ клэйым шӱрыман.

14 с ӱ р . Ч ы л т  й ам дэ, ч о ҥ эш т эн  к эр т ш э „р эй н ы й ' м одэль .

Ындэ модэль йамдэ. Пропэллэрым пӧрды^тэтат, рэзингэ 
шӱтыралтэш. Пӱтыралт шумэкэ, модэльым колтэт. Рэзинка
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рончылташ тӱҥалэш, рончылтмыж дэн пропэллэрым пӧртыкта. 
Садыгэ модэль чоҥэшта.

Колтэн викак модэль чоҥгэштыдэ унчыли кэрылтэш гын, 
шулдыржым ончыко налман. Колтымэк кэнэта кӱш тура кӱ- 
зэн комдык волэн возэш гын, шулдырым изиш шэҥгак 
налман.

Пионэр, тунэмшэ-влак йаллаштэ, школлаштэ авиомодэль 
кружокым ыштыза. Модэльым ышташ т)?ҥалза. Модэльлан 
кӱлэш ӱзгарым (бамбук, рэзинкэ, рисовый кагаз) чыла Йош- 

>.кар оласэ йоча тэхникэ станцийыштэ уло. Тудо пуа.

КАНЫШ ЖАПЫШТЭ.
Иолташ-влак! Тыланда ик оҥайым ойлаш мо? Тудо мый- 

ын Ваньу йолташэм дэн коктын коштмо годым лийын. Йол- 
ташэмжым шинчэда?—Тудын дэн пӹрльа ШКМ-штэ тунэмына. 
Ну, сайын колыштса.

Каласымэм ӱмаштэ шудо солымо жапыштэ лийын. Мэм
нан колхоз дэч тора огыл, йэр уло. Тудым ала молан „шэм 
й эр“ маныт. Ончэт гын, пэш сай йэр. Вӱдшат ший гай йан
дар. Йэр покшэлнэ остров (мыландэ) ыльэ. Островышто шу- 
до пэш чаплын шочын. Мэ шудым солэн оптэн, кошташ ко- 
дэн улына ыльэ. Кошкымӧҥгыжӧ сэр тӱрыш нумална. Пэтыр 
дэн Корий пуш дэн мӧҥгӧ шупшыктат, мэ Йыван дэн кок
тын нумалына ыльэ.

Лачак Пэтыр дэн Корий пуш дэн каймӧҥгӧ, мэ Ваньу 
дэн йэрын умбал вэлышкыжэ кайэн улына ыльэ. Кэнэта Ва
ньу „пожар!"— манын кычкыральэ.

Ончэна—островын вэс мучаштыжэ кукшо шудына йӱла. 
Мардэж мэмнан могырыш пуа. Тул мэмнан дэк толын шуаш 
торат огыл-вэт, остров кумдыкэш шудо кушкыныс.

Мом ышташ?—Вӱдыш пураш ок лий.—Ваньу ийын ок 
мошто. Шудым удырэн кышкаш гынат, нимо шотат ок лий: 
мыландыштэ укш эрладыгыдэпуш энтэ—влак улыт. Нуно садак 
.йӱлат.
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Мом ышташ? Кузэ тул дэч утлаш? Йӧра Ваньу утарыш.
Мыйым шокшэм гыч кучышат, тул ваштарэш наҥгайыш. Тул 
дэкэ 20-30 мэтр мийэн шумо дэч ончыч Ваньу мыйым шо~ 
галтышат, кӱсэнжэ гыч....

Чуза, кунар жап?
Уна уроклан вашкэ звонок лийэш. Умбакыжэ вэс кана 

ойлэм. Кызыт иктым гына каласэм: Ваньу дэн коктын остро- 
вышто йӱлыдэ кодна, шудат ыш йӱлӧ. Ваньу мом ыштэн, 
палыза!

Эн пӧрвой букважэ Сибирысэ эҥэрым ончыкта.
Вэс букважэ кэчэ шичмаш вэлысэ пошкудо капиталист 

кугыжанышым налдара.
Кумышо букважэ Африкысэ кугу эҥэрым ончыкта. 

Нылымышэ буква—фашист-влакын эн чот озаланымэ кугы
жанышым ончыкта.

Ик буквам йэшарэт— чыла пролэтар, шэмэрын онжым 
палэт.

Палымыда нэргэн вэс номырыш возэн колтыза.

О тп еч атан о в 1-й Т и п огр аф и и  М ар о б и зд а та  1932 г. 
в к о л и ч ест в е  1200 эк з. М ароблит № 210. Н а р я д  № 90. Ф орм ат 7 x 1 2  кв. 

П еч а т н ы х  л и ст о в  2, в л и с т е  43656 зн ак .
С д а н о  в п р о и зв о д ст в о  21 ию ля 1932 г о д а . П о д п и са н о  к п еч а ти  9 авг. 1932 г .
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