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ЙОШКАР о к т ь а б р л а н  
15 ИЙ ТЭМЭ.

15 ий ожно пашазэ дэн шэмэр крэсаньык-влак, комунист пар' 
тий вуйлатымэ дэн вӱр йӱшӧ пойан власьым сӱмырышт.

15 ий Совэт Ушэмыштэ социализм ышталтэш. Тидэ пашам 
Лэнин партий, тудын рӱдӧ комитэтшэ, Сталин йолташ вуй
латэн шогат. Совэт ушэм социализм корнэш чоткыдын, йӧр- 
шэш пэҥгыдэмын шогальэ. Мэ эрэ ончыко, у сэҥымашыш кай
эна, ончык каймаштына нэлым ужаш пэрнэн гынат, чакнэн 
огынал, ончыкыжат огына чакнэ.

Ончыклык ыштышаш пашанам раш ужына. Садлан ончык 
лӱддэ, чакныдэ кайэна. Кайшаш корнынам лэнинизм волгал- 
тарэн шога. Комунист партий у сэҥымашкэ вӱдэн наҥгайа.

Совэт ушэм Октьабр рэвольуцын 15 ий тэммэ пайрамжым 
пэш кугу сэҥымаш-влак дэн ваш лийэ. Лу, шӱдӧ дэн социа
лист кугу фабрик-завод, элэктростанцэ пашам ыштат, угыч 
колталтыт. Автомобиль, трактыр ыштышэ завод-влак, Днэпрост- 
рой, Магнитогорск дэн Кузнэц чойын комбинат, Бобрик хи
мий комбинат, Москосо шарикоподшипник завод— тэвэ соци- 
елизмын сэҥымашыжэ.
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Иал озанлыкат пэҥгыдын социализм корнышто шога. Со
вэт ушэм мучко 60 просэн утла йорло, кокла крэсаньык-влак 
колхозыш ушнэныт. Тошто йал йӧршэш вэсэмын, у йалыш 
савырна. Машин трактыр стансэ, совхоз, колхоз-влак кушкыт. 
Совэт ушэм кумдыкэш 1700 утла МТС уло. Йалыштэ мучко 
колэктивлымэ нэҥызэш, кулак класым клас шотышто пы- 
тарэна. Колхозник совэт власьын пэҥгыдэ эҥэртышыжэ лийын.

Лэнин национальнэ политикым тайныдэ илышыш пурты- 
мо дэн, ожно пызыралт илышэ, шэҥгэлан кодшо тыгыдэ ка- 
лык-влак ончык лэктыт.

Тэвэ Марий обласьат йатыр куго сэҥымашым ыштэн. 
Промышлэность ий гыч ийыш кушкын толэш. Лопатин ком
бинат, Красногорский чодра завод, шпал ыштымэ завод, мо- 
лат ыштэн шуктымо. Кӱртньӧ корнына уло. Йал озанлыкнат 
вийаҥын: 3 МТС уло, совхоз, колхоз-влак кушкыт.

Культур фронтышто нигунам лийдымэ сэҥымашым ыш
тымэ. Всэобучым йӧршэш илышыш пуртэн, 7 ий тунэмман 
всэобуч вэрч чот крэдалына. Шӱдӧ дэн кугу школ, кыдал 
школ почылтыт. Марий обласьыштэ: 23 тэхникум, 2 рабфак, 
3 ВУЗ уло. Обласьна мучко лудын-возэн моштышо, кӱкшӧ 
культуран обласьыш савырнэн шуэш.

Мэмнан ончык каймына нэргэн тушман тӱшкат ойлыдэ 
огыт кэрт. Туньалан Совэт ушэмыштэ гына кризис укэ, па- 
шадымэ пытэн, кугу сэҥымаш-влак улыт.

Капиталист эллаштэ кризис кэлгэмэш, шарла. Капитализм 
шолдырга. Капиталист-влак кэчэ йыда фабрик-заводым пэты- 
рат. Тужэм дэн пашазым урэмыш луктын кышкат. Амэрик 
дэн Йэвпропышто гына 48 милйон пашазэ (йэшыштгэ 140 
милион) паша дэч поена шужэн, орланэн коштыт. Нуно ыш- 
кэныштым пуштэдат, шукыжо шужэн колат.

Капиталист эллаштэ пашазэ дэн шэмэр йоча-влаклан 
илашыштпэш нэлэ. Бэспризорник-влак шукэмыт, 8 ийаш йоча- 
влак ачашт дэн пырльа 8 —10 шагатым заводышто пашам ыш
тат. Гэрманийыштэ 1 милион утла, Амэрикыштэ 3 милион йо
ча (тушэчын 25 тӱжэмжэ мыландэ йымалнэ—шахтылаштэ) па
шам ыштат. Китайыштэ уло пашазэ кокла гыч пэлыжэ йоча- 
влак удыт.

Капиталистлан йоча паша вий пэш куго пайдам пуа. Йо- 
ча-влакым тӱрлӧ машина пэлэн шогалтэн, кугу пашазэ-влакым
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корандат. Пашам кугу йыҥ дэн тӧр ыштыктэн, пашадарым пэш 
шагал пуаш. Иоча-влак ӱмыр шудэ колат, кочкашышт, чийа- 
шышт укэ дэн школыш коштыногыт кэрт. Амэрикыштэ гына 
3 ]/2 милион йоча (12 ий гыч 17 ий маркэ) тунэмаш огыт 
кошт. Шуко туныктышо-влак паша дэч поена коштыт.

Совэт ушэмыштэ гына пашазэ, шэмэр йоча-влак эрыкыш- 
тэ илат. Нунын илышышт сайэмэш. Йоча-влакым ончэн-куш- 
тымо, тызаҥдармэ учрэждэний-влак шукэмыт. 14 ийаш маркэ 
йоча-влаклан паша ок ыштыкталт. Всэобуч, 7 ий тунэмман 
всэобуч илышыш пурталтэш.

Мэмнан ончылно пэш кугу паша-влак шогат. Октӓбр рэ- 
вольуцын 15-шэ идалыкшым кокымышо вичийашлык дэн ваш 
лийына. Кокымышо вичийашлыкын тӱҥ пашажэ: класдымэ 
социализм обшэствым ышташ. Тидэ пашам шукташ сознатэль- 
нэ, активнэ айдэмым ончэн куштыман.

Тидэ пэш кугу пашам шукташ культурым нӧталаш кӱлэш. 
Совэт школ коч социализм вэрч талын крэдалшэ йыҥ-вла- 
кымым йамдылман. Тунэмдымэ, культурдымо айдэмэ дэн социа
лизм ышташ ок лий. П и о н ь э р л а н  т ы г э  к а л а с ы м а н :  , , тый 
п и о н ь э р  п а л э н  лий:  с а й ы н  т у н э м а ш  т ӱ ҥ а л а т  гын,  
м э м н а н  к л а с ы н  п а ш а ж ы м  ш у к т э т ,  у к э  г ы н - ш и н ч ы -  
д ы м э  к о д а т ,  м э м н а н  п а ш а л а н  з и й а н ы м  к о н д э т “ 
(Салтанов)

Тунэммэ пашам ончыкшат чот виктарэн колтыман. Кажнэ 
пионьэрлан школышто дисциплин вэрч, тунэммэ программым 
тӱрыс шуктышаш вэрч чот крэдал шогыман. „ П и о н ь э р — 
ч ыл а  й о ч а л а н  п р и  м э р . “ Тидэ лозунгым кажнэ пионьэр
лан шуктыман.

Совэт ушэмым ончэн уло тӱньасэ пролэтар куана. Туш- 
ман-влак пӱыштым пурын ончат. Мэмнан сэҥымашым ужын 
чыла тӱньасэ пашазэ, шэмэр-влак пойан ваштарэш шогалаш 
тӱҥалыныт. Капиталист-влак тидым ужын Совэт ушэм ваш
тарэш сарым йамдылат. Мэмнан пашана-Совэт Ушэмым аралаш 
тӱньасэ пролэтарым шогалташ, нуно ышкэ кугыжаныеэ пойан 
ваштарэш сарым ыштышт. Чыла тӱньаштэ Совэт влась лийжэ!

Пионьэр-влак, Совэт ушэм аралымэ пашам вийаҥдаш пар
тий дэн комсомоллан полшаш, вэс кугыжаныеэ пионьэр-влак
лан полшаш йамдэ лийза! Школышто чыланат ударник лийда!

Ончыко—у  сэҥымаискэ!



Пӧтр-Пайдуш.

Рэвольуцо у айдэмым кушкыкта*).
(А. Б а р т о н  возыма гыч)

Чыланат:—Рэвольуцо у айдэмым:
Куатаным, культураным,
Социализм вэрч крэдалашлан,
Тудын эрык аралашлан 
Йамдэ лийын шогышым 
Шочыкта, кушкыкта талым!

Ик йӱк: — Иза, шольо, шӱжар-шамыч!
Кузэрак тэ тунэмыда?
Кузэ матэматикым 
Ушышкыда налы да?

Вэс йӱк:— „Тунэмаш! Тунэмаш! Тунэмаш!“—
Мланна Лэнин каласэн,
Чыла прэдмэт дэн сай кайаш 
Лэнин ончыктымо корно дэн!

Чыланат:— Рэвольуцо у айдэмым—
Таза йэҥым кушкыкта!
Эй! Йоча-влак! Йара жапым 
Йужышто тэ эртарза!

3-шойӱк:—Тэлэ йӱгштат, мардэжэтат 
Ок кэрт мэмнам лӱдыктэн.
Йолэш йэчым „рӱж“ чийэнат,
Коштына мэ мунчалтэн!

4-шэйӱк:—Мыланэм вашкэ лучко ий тэмэш,
Октьабр, мэ ик ийаш улына!
Шочна мэ рэвольутцо тулэш,
Садлан куанэн муралына!

5-шэ йӱк:—Комсомол-шамыч, Октьабрлан
Мом мый шонэм пӧлӧклаш?
Октьабр эрык аралашлан 
Ом чаманэ ышкэмым пуаш!

*) Тидэ и очэла луты м ш колы ш то консэрт годы м  монь к у д  тунэм ш э йыгыр» л эк 
тын ш огалы н, лудм ан . щ ӱ й эш  й о ш к а р  галстукы м сакыман. Ф и зк ультур  движ ений  
дэн ат  лудаш  л ий эш .



Чыланат:— Совэт элым аралашлан
М э—пионьэр-шамыч чыланат 
Эрык илыш вэрч шогашлан

Кӱлэш лийэш гын, мэ винтовкым 
Кидышкына налына!
Капиталым, тушман-шучкым 
Тӱньа ӱмбачын ӱштылына!

6-шойӱк:—Кӧ шинча вэт, ала чыланат мэ
Шӱдӧ ий мартэ илэн шуна... 
Тунам вара мландэ валнэ 
Октьабрлан шӱдӧ ий тэммэ— 
Эрык пайрамым ыштэна!

Чыланат:— Рэвольуцо у айдэмым:
Куатаным, культураным, 
Сотсиализм вэрч крэдалашлан, 
Тудын эрык аралашлан 
Йамдэ лийын шогышым 
Шочыкта, кушкыкта талым!

Йамдэ улына эрэат!

Осинин Йыван.

Мастэрскойышто
Уш ДЭНЭ

тунэммэкэ, 
мастэрскойыш 

кайэна. 
Тӱрлӧ ӱзгарым 

кучылтмэкэ 
кид пашалан 

тунэмына. 
Политэхник 

пашана 
модэш вэлэ 

ӱзгарна. 
Пэрмэ йӱкшӧ 

раш шокта, 
Школ кӧргым 

сургыкта

„Йыж-йыж-йыж“
Пильана,

„ Ч Ы Ж 'Ч Ы Ж -Ч Ы Ж “

Пужарна.
„ Шолт-шолт-шолт“ 

Чогытна. 
„колт-колт-колт" 

Товарна. 
Кэчын-кэчын 

У модэль 
ышталтэш вэт 

кидэшна. 
Тачэ-иктэ, 

эрла-вэсэ. 
Волгалтэш вэт 

Тунэммашна.



Тыныш.

Ожнысо дэн кызытсэ.
Октьабр рэвольуцо лиймылан 15-й тэмэ. Тядэ жап ала мыньар 

кугу огыл. Тугэ гынат, эртышэ лучко ий коклаштэ тӱрлӧ шотыш
тат пэш шуко ончык кайэн улына, пэш шуко сэҥымашым ыштэн 
улына.

Ончык каймына кушэч койэш? Сэшымаш ыштымынам мо пал- 
дара? Кызытсэ дэн ожнысым таҥастарэна гын, ончык каймына пэш 
раш койаш тӱҥалэш. Шукырак илышэ-влак тошто илышым шинчат, 
нунылан тошто илыш нэргэн ойлымо ок кӱл, у дэн тоштым нуно 
ышкат таҥастарэн кэртыт. Ырвэзэ-влак, пионьэр-влак тошто илышым 
шкэ шинчашт дэн ужын огыт ул, у  дэн тоштым таҥастарэн огыт 
кэрт, садлан мэмнан ончык каймынамат раш огыт шинчэ. Айдыза 
нунылан полшэна, ожнысо дэн кызытсэ илышым таҥастарэна.

Шонто колхозник дэн ырвэзын кутырмышт.
1. Ш оҥго: Влаетъ-кугыжа, буржуй, кугу тӧра, чиновньык, зэмский 

начальник, помэшык, поп, кулак, становой, урьадник моло арам ло- 
гар тӱшка кидыштэ ыльэ.

2. Р вэзэ; Совэт власть — пашазэ дэн шэмэр крэсаньык власть. 
Октьабр рэвольуцо годым комунист партий вуйлатымэ дэнэ буржуй 
кид гыч власьым шупшын налмэ.

3. Ш онто: Буржуй-влак нужна йыҥым пызырэн, ындырэн аш- 
нэныт, кэчэш 14-16 сагат пашам ыштыктэныт, пашатарым шагал 
тӱлэныт, пашазэ чэрлана гын, тудлан нимогай полышым огыт пу; 
фабрик гыч поктэн луктын, тудын олмэш вэс пашазым шогалтат 
ыльэ. Фабрик, завод, буржуй кидыштэ, сайрак мландэ помэшык 
кидыштэ ыльэ. Канымэ пӧртыш, курортыш каймым, отпускым нал- 
мым пашазэ омэшыжат ужын огыл. Пашам ыштэн кэртдымэ лий- 
шылан нимогай полыш пуалтын огыл, тугай пашазылан кӱчызӧ ол
мэш йьпгым сӧрвалэн ӱмыр шуктэн илаш вэрэштын.

4. Рвэзэ: Пашазэ дэн шэмэр крэсаньык-влак шкэ оза улыН 
фабрик, завод, мландэ нунын кидыштэ, илышым ышканышт кӱлэш 
сэмын ыштат; паша кэчэ 7—8 сагатан, чэрланышэ пашачылан полыш 
кугын пуалтэш, чэрланПшэ пашазым больницыш, курортыш колтат, 
пашаштэ нойышым канымэ пӧртыш колтэп кандарат, талук йыда 
тылзэ жаплан отпускым пуат. Пашам ыштэн кэртдымэ лийшылан 
—инвалидлан, шоҥгылан пэнсийым тӱлэн шогат.



Шоҥго: Кугыжан политикшэ тыгыдэ калык-влакым пызырэн, 
колоний шотышто ашнэн, нуным ваш-ваш крэдалыктэн, нунылан 
нимогай правам пуэн огыл, нунын дэч налогам кугын кӱрмашым 
гына шинчэн, кнага тунэммашым шарэн огыл, школ олмэш кабакым, 
вуй аҥыртарышэ чэркым, йышым айдэмэ шот гыч лукшо чурмам 
почын шогэн- Тыгыдэ калыклан шкэ эрыкышт дэн илыш виктараШ 
культурыштым нӧлталаш правам пуэн огыл.

Рвэзэ: Октьабр рэвольуцо почэшракак тыгыдэ калык-влаклан 
шкэ эрыкышт дэн илаш нрава пумо. Тидэ права шумлык Совэт 
Ушэм мландыштэ автономный рэспублик, облас-влак шочыт. Тидэ 
права шумлыкак 1921 ийыштэн Марий Автоном Облас шочо. Тӱрлӧ 
губэрньыштэ, уйэздыштэ шаланыл илышэ марий шэмэрлан иктыш 
ушнэн илаш, культур виктараш, социализм илыш ышташ корно 
почылто.

Шоҥго: Ончалза! Кызытсэ Марий Автоном кундэм олмышто 
ожно мо ыльэ: куп, лавра, маска лук—пич чодра, чара иур, шучко 
кабак, вуй ашыртаршэ чэркэ, йышым айдэмэ шотгыч лукшо чурма^ 
кушто иктэ койшо изи шӱкшӱ школ, йышгырым мӱгырыктэн трой- 
кан повозкаш шинчын кудалшэ становой, зэмский начальник, пы- 
лышлан шэр тэмышэ чаҥ йӱк, йӱшӧ йыш мур; оҥым кагыртэн 
койшланэн шогышо оза, тудын ончылно сукэн шинчын, шинча вӱд 
йоктарэн, лӱдын чытырэн сӧрвалышэ тарзэ, кӱтӱчӧ, кидым шуйэн, 
киндым йодын шогышо шужышо кӱчызӧ.

Рвэзэ: Вьаткэ, Нижний, Озаш, Кострома—чылажэ ныл губэрнь
ыштэ ожно шаланэн илышэ марий шэмэр-влак иктыш ушнэн, руш, 
татар, удмурт, чуваш, моло калык шэмэр дэн пырльа социализм илышым 
ыштат, национальна порман, социализм кӧрган культурым виктарат.

Чурма укэ. Чурма олмэш—И с п р а в д р у т д о м —пашалан тунык- 
тыдно, сай илыш корныш лукшо порт. Йужо вэрэ тошто чурма пӧр- 
тым школыш савырымэ. Тэвэ Йошкар-Олаштэ тошто чурма кӱпола- 
тым тэний Чодра Тэхник Институтлан пумо. Тулэч ожно тушто кок 
ий Рабфак шогыш.

Чэркэ йатыр вэрэ пэтырмэ, чэркым клублан, пумо. Тэвэ, Йош- 
кар-олаштэ ожно вич чэркэ ыльэ, кызыт ик чэркэ вэлэ кодын: ик 
чэркэ йӧршын шалатымэ, эн кугу чэркэ клублан, ик чэркэ музэйлан 
пумо. Октьабр рэвольуцо дэч вара школ пэш шуко почмо: тӱҥалтыш 
школ вэлэ огыл, кыдалаш школат, кугу школат. Шэмэр-влаклан 
тунэмаш корно почылтын.

Йӱшӧ йыш мур олмэш, рэвольуцо мур, социализм ышташ ӱжшӧ 
мур шэргылтэш. Пылышым йыгыштаршэ чаш йӱк олмэш чодраштэ 
паровоз, паврик - завод шӱшкалтымэ, нуры1пто—трактыр мӱгырмӧ 
йӱк шэргылтэш.

Шэмэр-влакын вӱрыштым йӱшӧ становой, зэмский начальник, 
помэшык, кугу тӧра, моло эксплоататор-влакым Октьабр рэвольуцо 
вожгэ куклэн пытарыш. Оза кидыштэ орланэн илымаш, озам шортын 
сӧрвалымаш кӱчызӧ лийын илымаш пытыш.
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Ш онто: Ончалза! Чодра дэн торгайшэ купэч-влак, чодрам
руыктэн, вӱд дэы волтат, Озаҥыш, Самарыш, Астраханьыит ужалат^ 
кӱсэны ш кы ш т пайдам милион дэн оптат.

Тидэ пашаштэ нэлыжэ кӧн ӱмбак пэрна? Бурлак ӱмбак. Бур- 
лакланжэ кӧ кайа. Батрак, шэмэр крэсаньык. Пайдажэ кӧлан вэрэш- 
тэш? Пӱтыньэк буржуйлан вэрэштэш. Бурлак-влакшэ пашатарым 
шужэн колымо дэч ситышым вэлэ налыт.

Чодрам ужалэн налмэ дэн казнаш пурышо оксажэ кушко кайа? 
Шэмэрлан кӱлэшлан мо? Школ, больницэ ышташ, корно ачалаш мо? 
Укэ. Кугыжан йэшыжлан, кньаз, кугу тӧра-влаклан, нунылан ила- 
шышт кугу кӱ полат—дворэц ышташ, шэргакан вургэм ургаш, 
тамлэ кочыш ышташ, нунылан мындырланэн илашышт кайа.

Чодрам руэн  ужалымашым вэлэ шинчат, промышлэнысым вик- • 
тараш  огыт шоно, арака, пура завод дэч моло паврик, завод укэ.

Р в э зэ :  Чодра дэн торгайшэ купэч укэ. Пӱтынь чодра Совэт/ 
власть кидыштэ. Чодрам ужалэн налмэ окса социализм илыш ышташ ■ 
промышлэныс дэн йал-озанык вийашдаш, фабрик, завод, школ, боль
ницэ ышташ кайа. Чодраштэ промышлэныс вийна, Лопатиныштэ 
кугу гигантым ыштэна. Тушто тыгай завод - влак ышталтыт: орал, 
тылан кӱлэш ужашым ыштышэ кагаз дэн цэлӱлоз, фибриолит кэр- 
мыч, орава ӱзгар, коваштэ илымаштэ кучылтмо наста. Нинэ завод- 
влак ӱзгарыштым эртак пушэҥгэ дэн ышташ тӱҥалыт. Талукышто 
306 тӱжэм куб. мэтр пушэнтэ кайшашлык. Тидэ шотышто Лопатин 
комбинат пӱтынь СССР-ыштэ эн вийан комбинат лийэш.

Адак моло комбинат Марий кундэчыш тэ ышталтыт: чодра хи- - 
мий комбинат, вӱд колтымо пу пуч завод, чодра пӱчмӧ завод-вла& 
коваштэ ыштымэ, портышкэм йӧрымӧ, пижгом ургымо фабрик кугэм- 
дымэ, сайэмдымэ^йанда завод-влак.



Ш онто: Кӱртньӧ корно, шоссэ корно вымогай укэ, орва дэч  
моло дэн коштшым от уж.

Рвэзэ: Йош кар-Ола’ гыч Зэльоны й Долыш кӱртньӧ корно 
виктарымэ, Тумэр дэн Мадар коклаш тат кӱртньӧ корно уло. Йош
кар-Ола гыч Мадарыш кӱртньӧ корно ышталтэш. Вара Чыкмаш шумэш 
кӱртньӧ корно дэн кайаш  лийэш. Ш эрнур дэн Йошкар-Ола коклаштэ 
шоссэ корным ыштат, кӱым шарат. Корно дэн автомобиль коштэш. 
Кокымшо вичийаш план почэш кӱртньӧ корно, шоссэ корно адакат 
гаукырак лийэш .

Ш онто: Элэктрис кучылтмаш  тӱвыт укэ. Элэктрисын кугурак 
олалаштэ буржуй-влак вэлэ кучылтыт. Йаллашкэ, тыгыдэ олалаш кэ 
элэктрис мийэн шуын огыл. Йаллаштэ пӧрт кӧргым кырасин лампэ дэн, 
шуко вэрэжэ чыра тул  дэн волгалтат. Ш икшан, шинчам кочкэш.

Р в эзэ: Элэктр вий кучылтмаш чот ш арлэн шога. Фабрик- 
заводышто м аш инэ-влак  элэктр вий дэн пашам ыштат. Олала вок- 
тэнысэ йаллаш тэ пӧрт кӧргым Ильичын лампыжэ волгалтара.

Кокымшо вичийаш план почэш элэктр вий кучылтмаш  чот 
шарла. Марий обласыштэ пэш к у гу  элэктр станцэ ыштымэ лийэш , 
Тудын лӱмж ӧ—Маргрэс. Тудо станцын элэктр вийжэ пӱтынь Марий 
обласлан утыждэн ситышлык, Пӱтынь М арий обласышсэ промыш- 
лэныс—чыла фаврик, завод-влак М аргрэсгыч лэкш э элэктр вий дэн 
пашам ышташ тӱҥалыт, чыла совхоз, колхозлаштэ пӧрткӧргым 
элэктр лампэ волгалтараш  тӱҥ алэш

Ш оҥго: Йал-озанлык паш а ш энталан  кодыншогэн. Акрэт годсо 
шога вуй дэн мландым куралы т ыльэ. Ш урно сайын шочын огыл. 
Чӱчкыдын ш уж эн ий лийэш  ыльэ. Коншудым, тумлэгым, нолго ш ӱ- 
мым, рокым кочкаш ш уко вЭрэштын. Кажнэ крэсаньык шкэ ангаш- 
тыжэ мландым пургэдын Ила ыльэ. Аҥа-влак тыгыдэмын пытэн 
ыльыч. Тырма кичкымэ имньылан аҥысыр аҥаш тэ савырнылаш ат 
шыгыр ыльэ. Кулак-влакын вэлэ аҥаш т кумда, к у гу  ыльэ. Нужна 
дэн марда крэсаньык-влакым кулак-влак шкэ кидыш кыш т погэн 
налын ыльыч. Имньэ укэ дэн батрак, йорло крэсаньыклан шкэ изи 
аҥажым ӱдаш ат вий ш утэн огыл. Кулаклан тарзылыкэш пашам ыш
тэн илаш  вэрэштын.

Р вэзэ: Кызыт йал-озанлык паш а шуко ончык кайэн. Йал-
озанлык кызыт социализм корно дэн виктаралтэш. Колхоз ыштымаш 
вийан шарла. Тыгыдэ аҥ а пыта. Йал-озанлык пашашкэ машин тэх- 
ник пурталтэш . Ш ога пытэн. Мландым плуг дэн куралы т. МТС 
улмо вэрыштэ плугым трактыр ш упш эш . Моло пашамат трактыр 
ышта. Ш урно ӱдымӧ, вольык ашнымэ пашам наук туныктымо почэш 
виктарат. Ш урно лэктыш  эрэ сайэмэш, нӧлталтэш. Батрак, йорло- 
марда крэсаньык-влак кулак  кидгыч утлэныт. Кумдыкэш  колэктив- 
лымэ НЭҤЫЗЭШ  кулакым клас шотыптто пытарэна. Кокымшо вичийа,



ш ыш тэ социализм илыш  йӧршын ыштэн шуктымо лийэш. Комунист 
партий вуйлатымэ дэнэ клас-влак йӧршэш пытарымэ лийыт, клас
дымэ обшэствэ ыштымэ лийэш . Промышлэныс паш аш кэ вэлэ огыл, 
йал-озанлык паш аш кат элэктр вий пурталтэш ; у ш кал лӱштымӧ 
йоткэ элэктр вий дэн ышташ туггалыт.

Ш оҥго: Мэ пэш пычкэмыштэ илышна. Кнага тунэмаш эрык 
укэ ыльэ. Ш кол-влак пэш ш агал ыльыч. К угы рак ш колыш —гимна- 
зийыш, рэальный училиш ы ш , унивэрситэтыш  мэмнан гай нужна 
йыҥжым тунэмаш огыт нурто ыльэ. Т ӱҥ алты ш  ш колжат кушто 
иктэ вэлэ ыльэ. Тунэммэ шот лийын огыл. „Йумын законлан4' да 
моло кӱлты маш лан туныктат ыльэ. Тошто школ вуй аҥы ртараш  
вэлэ йӧрэн. Ш колышто марла куты раш  эрыкым огыт пу ыльэ. 
Газалык аралымэ нашат нэш кӱлтымаш ын кайэн. Больнице пэш ш агал 
ыльэ. Марла ойлэн моштышо доктыр лийын огыл. Садлан шэмэр 
марий-влак больницыш нэш шагал коштыт ыльэ, ӱдрамаш-влакшэ 
тӱвыт огыт кошт ыльэ. Тӱрлӧ чэр-влак: траком, удыртыш , шэдра, 
кугу  логар чэр пэш вийан ш арлэн ыльыч. Садлан шэмэр марий 
коклаштэ чэрланэн колымаш пэш  ш уко ыльэ. У тларакш э тыгыдэ 
икш ывэ-влак ӱмыр ш удэ колат ыльэ. Илышна пэш пычкэмыш, 
пэш йӧсӧ ыльэ. Тоштым ш арнэтат, ш ӱмэтлан ш у-уй чучэш . Ала кузэ 
илалтын. Совэт власть ок лий гын, кулак, поп, урьадник кидгыч 
утлэн она кэрт ыльэ. Орлык илыш  гыч утлаш  волгыдо илышыш 
лэкташ  ок лий ыльэ.

Рвэзэ: Ай-ай, илышда пэш йӧсӧ улмаш. Кызыт кнагалан 
тунэммэ корно пэш кугы н почылтын. Кнага тунэмдымэ куш то иктэ 
вэлэ кодын. Совэт власть ш эмэр-влак коклаш тэ тунэммашым ш араш 
вийан пижын. Кызыт шымийаш школышто кажнэ шэмэрлан обьа-
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затэльнэ шот дэн тунэмманым ыштымэ. Кокымшо вичийаш почэш 
кажнылан лу  ий обьазатэльнэ тунэмман лийэш . Тунэмдымэ иктат ок 
код, чылан тунэмыт. Тӱҥалты ш  школ вэлэ огыл, кыдалаш  школат, 
к у гу  школат шуко почылтыт. Тэхникумым налына. Чылажэ кол спэ-

диальныслан туныктышо тэхникум - влак лийыт: индустрий
мэдицин йал озанлык тэхникумым, тэкстильнэ тэхникум молат. 
Марий кундэмыштэ кызыт кум вуз уло: Пэдагогик Институт, 
Чодра тэхник Институт, йал озанлык Комвуз. Кокымшо вичийа-



шыштэ адак тыгай ВУЗ-влак почылтыт: мэдицин институт, социа
лист йал-озанлык Институт, промышлэннэ-экономик Институт. Кызыт 
кугун  тунэмшэ-влак марий шэмэр кокла гычат йатыр улыт: агроном? 
инжэнэр, доктыр, молат. Кокымшо вичийаш  план почэш тунэмшэ- 
влак адакат ш уко лийыт. Сотсиализм озанлыклан кугун  тунэмшэ 
спэциалист-влак ш уко кӱлы т. Мэмнан элна аграрнэ - сырйэвой эл 
гыч индустриальнэ-аграрный элыш савырна. Тидэ пашам кугун  
тунэмшэ кадр лэч поена ыш таш  ок лий. Ола дэн йал кокласэ ойыр- 
тэм пытарымэ лийэш . Тэхник вий, кул ьтур  вий йалыш кат пэш вий
ан пурталтэш . Тыгай к у гу  пашам кугун  тунэмшэ, М аркс-Энтэльс- 
Лэнин тэорийым, тэхникым сайын шинчытлэ спэциалист-влак дэч 
поена кӱлэш ын ышташ ок лий.

Калык тазалык аралымэ пашат чот вийна. Тӱрлӧ чэр вашта
рэш —траком, тубэркульоз, к у гу  логар чэр, ш эдра, удыртыш, моло 
чэр ваш тарэш  крэдалмаш  чот вийна. Больнис-влак шуко почылтыт. 
Чэрланышэ, паш аш тэ нойышо шэмэр-влакым курортыш , санаторийыш 
канымэ пӧртыш колтат. Больниеылаш тэ марий доктыр-влак улыт. 
Больнисыш тэ доктыр-влак чэрлэ-влак дэн шыман, ныжылгын куты 
рат, сайын эмлаш тыршат. Садлан марий шэмэр, пӧрйыҥат, ӱдрама- 
шат больнисыш коштыт. Ожнысо сэмын доктыр дэч огыт лӱд, боль- 
нисыш  каймэ дэч огыл шыл. Садлан мужаҥчэ, локтызо, ш ӱвэдыш э 
дэк коштмаш чот мӧнтэштын.

Комунист партий вуйлатымэ дэнэ тӱрлы гы чат к у гу  сэҥыма- 
шыш лэктын улына.

Вийан лийжэ комунист партий.!
Комунист партийын онжо—Сталин йолташ таза, куж у  ӱмыран 

лийжэ!
Вийан лийжэ Совэт власть!
Вийан лийжэ пӱтынь тӱньа мучко вашкэ лийш аш  Октьабр 

рэвольуцо!



Днэпр социализмлан пашам ышта.
1920 ийыштэ— „Совэт влась дэн элэктрофикацым иктыш 

ушаш гын, комунизм лийэш“— Ильичын мутшо тӱньа мучко 
шэргылтэ.

Лэнин кӱштымӧ почэш РСФСР кумдыкэш элэктростан- 
цэ-влак ыштымэ план ышталтэ. Вӱд вий эн шулдэш лога- 
лэш. Садлан элэктростанцэ-влакым вӱд дэн колтышашым ыш
тымэ. Тидэ кугу планыш Днэпростройат пурыш.

1927 ийыштэ эн пӧрвой Днэпр сэрыштэ кӱртньӧ кольмо 
йӱк шэргылтэ. Пӧрвой кана гранитан сэр пудэшталтэ. Тӱжэм 
дэн пашазэ, инжэнэр-влаклан илымэ вэрым ышташ, пӱа пуа- 
лаш милион кубомэтр ошмам, кӱым йамдылаш кӱлэш ыльэ...

Кок ийыштак кӱ пудыртылмо, бэтон, цэмэнт ыштымэ 
завод-влак, кӱртньӧ корно, шоссэ ышталтыч.

Срок дэч ончыч.
Пашазэ-влак ударнэ бригадым ыштышт. Уло вий дэн па

шам ышташ тӱҥальыч. План почэш Днэпрострой элэктрос- 
танцэ дэнэ 1-шэ Дэкабрлан элэктричэствэ вийым пуашыжэ 
кӱлэш ыльэ. Тудо 1-шэ Майланак элэктричэство токым 
пуэн.

Днэпр авыралтын.
Днэпр пэш кугу, арыкан пӱа дэн авыралтын. Тидэ пӱан 

кутышыжо—760 мэтр, торэшыжэ—40 мэтр, кӱкшытшӧ~60 мэты- 
рышкат шуэш.

Днэпр-пэш  вийаҥ йогышо, кугу вӱдан, кӱэрлан кугу эҥэр. 
Тудым пӱалаш шуко вий пышталтын. Днэпрым тыгэ пӱымӧ. 
Эн ончыч пырньа-влак дэн пэш кугу кльэткэ-влакым ыштэ
ныт. Тушко кӱым оптэн, вӱд пундашкэ волтымо. Кльэткым 
ӱмбыла-ӱмбала пэш чот пырдыж сэмын оптэн кӱзымӧ. Тыгай 
пырдыж дэн вӱдым авырымэ. Авырымаш вэргыч вӱд йӧршэш 
ьшжэ кай манын, вурыс авыртыш дэн пэтырымэ. Тылэч вара 
элэктричэс кугу насос дэн вӱдым луктын кышкымэ. Тыгай 
насос ик шагат жапыштэ 5000 вэдра вӱдым луктын кышка.



Днэпрым кок сэр гыч пӱалэн мийэныт. Пӱаш тӱҥалмэ го
дым вӱд покшэч йогэн, варажым арыкла гыч колтымо.

Вӱд кӱшкӧ кӱзыш.
Вӱд кӱшкӧ кӱзыш, Днэпр покшэлнысэ чараш лэктын шо

гышо кугу кӱ-влакым пэтырыш, 150 киломэтр кумдыкэш йэр 
лийэ. Вийан йогымаш пытыш. Днэпрын йогаш тӱҥалмэ вэржэ 
гыч Щэм тэҥызыш шумэш параход, корабль коштын кэртэш.

Днэпрын пурла могырыштыжо, кугу пӱа воктэн 200 мэтр 
кутышан элэктростанцэ вӱдым авырэн. Вӱд пундаш дэнра- 
как 18 кугу капка ыштымэ. Вӱд тушко йога. Нуно капка ваш
тарэш 9 кугу машин (турбин) влак улыт, лумышыжэ— изи. 
Нинэ кугу машин-влакым вӱд пӧртыктымӧ дэн элэктричэство 
лэктэш. Ик кугу машинажэ 90 тӱжэм имньэ вийан, тыгэ 9 
турбин 810 тӱжэм имньэ вийым вашталта.

Турбин-влак лукмо элэктричэство 300 киломэтр коклаш: 
заводлашкэ, шахтылашкэ, совхозлашкэ, колхозлашкэ кайа. Элэк
тростанцэ пэлэн шым кугу завод-влак ышталтыт. Тыгай завод- 
влак альэ тӱньаштат укэ. Нуно вурсым, альуминийым, молы- 
мат ыштэн лукташ тӱҥалыт.

Шола сэрыштэ ик киломэтыр лопкытан канаву (канал) 
ыштымэ. Тушэч параход, корабль-влак Шэм тэҥызыш, адак 
мӧҥгэш коштыт.

Стэпыштэ кугу ола шочын.
Пӱа дэч 10 киломэтр ӧрдыштӧ Запорожйэ лӱман изи гы

на ола ыльэ. Ындэ тудым от палэ. Днэпр йыр шӱдӧ дэн ш у
ко пачашан пӧрт-влак кӱ, йанда, бэтон дэн ышталтыт.

Тушто кызытак шӱдӧ тӱжэм утла калык ила. Вэт вич ий 
ончыч тидэ вэрыштэ арым шудо, мэраҥ, рывыж дэч моло ни- 
мат укэ ыльэ!..

Днэпрострой—Совэт Ушэмын чапшэ!
ДНЭПР СЭҤЫМЭ!

Бэлорусий, РСФСР гыч 2000 киломэтырым Днэпр йогэн 
кайа. Тудын йыржэ киндэ шочмо, мэталл, чодра пушо вэр ко- 
дэш. Тэнэй маркэ Днэпр вӱд мучко параход дэн кошташ ок 
лий ыльэ. Кугыжа улмо годым Днэпр вӱдысӧ кӱм сэҥаш шо- 
нышо шуко лийын. Кугыжа, тудын министрышт-влак тыгай 
ой дэн кэлшэн огытыл. Молан? Пэш палэ. Днэпр гоч пӱам



ышташ гын, шуко мландэ вӱд йымак пура. Тидэ мыландыжэ 
помэшык-влакын ыльэ. Нунын коклаштэ кугыжан тукымжат 
лийын. Тугэжэ нунылан могай пайда?

Комунист партий вуйлатымэ дэн гына.
Днэпр гоч пӱа лийэ, Днэпрыштэ элэктростанцэ ышталтэ, 

параход, корабль влак коштын кэртыт. Тэнэй шошым пӧрвой 
кана „Солӓнка“ параход кайыш.

„Кугу Днэпр“ ыштымэ план.
Кокымышо вич ийаш план почэш „Кугу Днэпр“ ыштал- 

таш тӱҥалшаш. План почэш Днэпрым Шэм, Каспий тэҥыз-влак 
дэн, Йул, Нэва, Дон эҥэр-влак дэн ушыман. (Тидым кугу 
Днэпр маныт).

„Кугу Днэпр“ мучко параход, корабль-влак Совэт Ушэм 
кумдыкэш тӱрлӧ сату коштыкталташ тӱҥалэш. „Кугу Днэпр“ 
социализмылан пэш кугу пайдам пуа.

„Пионьэр йӱк.“
Кок ИЙ эртыш 

журналлан 
Пионьэр илыш 

Волгалтаршэ 
„Пионьэр йуклан“ 

Нэлым, йӧсым.
Чылт сэггаш 

шуко ойым,
Сылнэ мутшым 

Пуэнат.
У школым

Ышташ 
Шэмэр йочам 

Шупшынат.

Партий ойым 
йоча дэкэ 

Кэчын толын 
Шукташ тыршэт.

Адак чот 
Волгалт кайжэ 

ЦК-а ой дэн 
У вийэт.

Эй, пионьэр,
Шэмэр йоча-влак! 

„Пионьэр йӱкым“
Чот лудса,

Шарыза
Кэчын-кэчын

Тудым сайэмдаш 
тыршыза.

В. Ф. Фэдоров.



Социалист таҥасымашым шарэн Октьабр 
револьуцын 15-шэ ийдалык пайрамжым 

ваш лийына!
Удмурт пионьэр-влак дэн социалист таҥасымашым кумдан 

шарымаш—Йошкар октьабрлан мэмнан пӧлӧкна.
У д м у р т  пионьэр-влак Марий облась пионьэр-влакым 

ВКП(б) рӱдӧ комитэтын школ нэргэн лукмо пунчалжым илы
шыш пурташ социалист таҥасымашкэ ӱжыт. Ӱжмашым 11-шэ 
Октьабрыштэ колтышт.

Нуно тэвэ мом ышташ лийыт:
1. Ш инчы маш  налшаш вэрч ч о т  кучэдалаш: у  програм * 

м ы м  тӱры с ш укташ , почэш кодмашым, кэчэ кодмаш ым пы- 
тараш . М астэр ско йы ш то , паша ы ш ты м э к о м н а ты ш тэ  па
ш ам  сай колташ .

2. Сознатэлъный дистсиплиным 'нӧлталаш .
3. Тазаҥдарымаш  паш ам  сайэмдаш, йара ж апы м  ш о т  

дэн эртараш .
4. Пионьэр о тр ӓ д л а ш тэ  паш ам  сай шындаш, политик- 

лан т у н э м м а ш  паш ам вийаҥдаш.
Марий облась пионьэр бӱрӧ Удмурт пионьэр-влакын ӱж- 

мышт дэн кэлшэн, договорым ыштэн.
Чыла пионьэр, тунэмшэ Удмурт облась дэн социалист та- 

ҥасымашкэ ушныза! Отрад дэн отрад, школ дэн школ, пио
ньэр, тунэмшэ ваш-ваш таҥасыза! Ик пионьэрат, ик тунэмшат 
социалист таҥасымаш дэч, ынжэ код. Чыланат ударник лийза!

Йошкар-оласэ пионьэр-влак социалист таҥасымашкэ 
ушнэн улыт. Ко нунын почэш?

Йошкар-оласэ пионьэр-влак 12-шо тӱньамбал йоча арньа 
эртарымэ годымак социалист таҥасымашкэ ушнышт: ваш-ваш 
договорым ыштэн пашашкэ пижыч.

7-шэ Октӓбрьыштэ кинотэатырыш йоча-влак „чынтыр- 
чынтыр тэмын улыт. Кутырат, воштылыт, мурат. Ик манаш- 
омартасэ мӱкш гай ызгат...



Йоча-влак шып лийза! Иӱк-йӱан шыпланыш. Оласэ пио
ньэр бӱро вуйлатышэ Кугэньэрова пӱтынь ушэмыштэ социалист 
таҥасымаш эртарым*э нэргэн ойлэн пуыш.

Пионьэр-злак пэш куанышт. Ваш-ваш таҥасаш ӱжаш тӱҥа- 
льыч.

„Мэ Ш-шо1 „Г“ групышто тунэмшэ дэн пионьэр-влак 
Шшо „ Б “ групым социалист таҥасымашкэ ушнэна. Ышкэ ӱм- 
бакына тыгай паша влакым налына:

1. Тунэммын качэствыж вэрч чот кучэдалаш: заданийым тӱ- 
рыс, жапыштэ шуктэн шогаш, тэтрадь, книга-влакым сай кучаш; 
почэш кодшо-влакым буксирыш налын тунэмашышт полшаш—нуным 
сай тунэмшыш савыраш. Книга укэанлан ваш-ваш пуэдаш.

2. Дисциплиным нблталаш: урокыш почэш кодмашым пыта- 
раш, урокышто шып шынчаш; пионьэр-влаклан эрэ галстук дэи 
кошташ, эрэ пӧрвой шичмэ партыштэ шинчаш, коридорышто ум- 
бал вургэмым кудаш пураш, школышко симӓнкым, солам, рэзикгым 
кондаш огыл, йандар толаш.

4. „Вичийашлыкын ныльшышэ шуктымо ий зайомым" налаш.
5. Вэс кугыжанысэ шэмэр йоча-влаклан интэрнациональный 

латшымырым погаш“— Николайэв договорым лудэш.

— Ӱжмыда дэн кэлшэна, договорым илышыш пурташ чот 
пижына—3-шо „Б “ груп лӱм дэн Кропотов ойла.

Нылымышэ „А“ груп. IV „Б“ группым социалист таҥа- 
сымашкэ ӱжэш. „Б“ группо ӱжмӧ дэн кэлша.

2* П ион ьэр  йӱк.



с /
Тыгэ Иошкар-оласэ тӱҥалтыш школысо пионьэр, тунэм

шэ-влак шинчымаш налшаш вэрч кучэдалыт.
Октӓбрӓт-влакат вараш огыт код. 2-шо „Б “ групышто 

тунэмшэ октӓбрӓт-влак 2-шо „Г“ группым таҥасаш ӱжыт.
„Мэ октӓбрӓт-влак Тӱньамбал йоча арньа лӱмэш социалист 

таҥасымашкэ ушнэна. 2-шо „Г“ группым тыгай паша-влакым 
шукташ социалист таҥасымашкэ ӱжына: 1. сай тунэмаш, тунэм- 
маштэ почэш кодмашым пытараш.

2. Урокыштат, пэрэмэн годымат, урэмыштат ышкэнам шот 
дэн кучаш.

3. Школ погым аралаш: партым, книгам, тэтрадьым лок- 
тылаш огыл, пырдыжыш возгалаш огыл.

4. Чыла октӓбрӓт-влаклан звэздочкым пыжыктэн кошташ»
— Шэрстньов, Михайлов, Эльмэкэй, Лэбэдэва, Чэмоданова,

Козицин октӓбрӓт-влак договорым лудыт.
Нунын ӱжмаш дэн И-шо „Г“ групо кэлша. Групо лум 

дэн Йухньэвич, Шалайэва Нина, Сэмонов, Сэмонова ойлат.
Погынымаш ончыко 8-ийаш 1-шэ группышто тунэмшэ Ла- 

йэмыр лэктын шогалэшат— „мый ышкэмым ударниклан шот- 
лэм—сай тунэмаш тӱҥалам, толашаш ом тӱҥал. Ударник 
л ийаш чыла йоча-влакым ӱжам“—манэш.

Тудын почэш Сальников, Виттэ, Йухнэвич, Чэмоданова, 
Лэбэдэва, Шэрстньов, Михайлов ударник лийаш мутым пуат.

Тыгэ Йошкар-оласэ пионьэр, октӓбрӓт, тунэмшэ-влак ваш- 
ваш таҥасаш тӱҥалыныт. Нуно Козмодэмйанск оласэ пионьэр, 
тунэмшэ-влакым социалист таҥасымашкэ ӱжыт.

Козмодэмйанск пионьэр-влаклан вашкэ вашмутым пуман.
Облась кӧргысӧ пионьэр, тунэмшэ-влак Йошкар-оласэ пи

оньэр-влак дэч примэрым налын, социалист таҥасымашкэ уш- 
ныза! Наукын тӱҥжым палэн налаш, Лэнинын сугыньыжым 
шукташ йамдэ лийза!



Кукшо- корэм школ.
Кукшо корэм школ Йошкар-Ола гыч мэҥгат пэлэ вэлэ 

.лийэш. Школышто утларакшэ марий йоча, рушат, татарат тунэ- 
мыт. Чылажэ 150 нарэ тунэмшэ уло. Школ кок пӧртыштӧ: 
иктыштыжэ 3-шо дэн 4-шэ груп, вэсыштыжэ— 1-шэ дэн 2-шо 
труп тунэмыт. Тидэ школыш 1-шэ сэнтӓбрь гыч йоча-влак 
тунэмаш куржын тольыч.

Айста йолташ-влак тидэ школыш пурэн ончэна, школын 
пашажым палэн налына.

Эрдэн эрак йоча-влак вачыш сумкам сакэн школыш то- 
лыт. Урок тӱҥалмэшкэ тӱнат, класыштат куршталыт. Йужышт 
оралтэ ӱмбалнат „тывэ-дӱвӧ“ коштыт... Тэвэ ик тунэмшэ 
лэктэшат „на места" манын кычкырал колта. Тыгэ кычкы- 
рыдэ ок лий: звонок укэ. Чыла йоча-влак вэрышкышт шин- 
чыт, мӱкшла рӱжгат. Тыгэ 3-шо дэн 4-шэ группынат урок 
тӱҥалэш.

Урок. Туныктышо 4-шэ групым туныкташ тӱҥальэ. Тидэ 
трупын возымаш урок. Урок тӱҥалмӧҥгӧ йэжурный тэтрадым, 
чэрнилам пуэда. Тидлан иктаж 5 минут эрта. Вара ижэ возаш 
тӱҥалыт.

Тидэ жапыштэ 3-шо груп шургэн шинча . Тэвэ Савинов 
Сэргэ—изирак гына писэ рвэзэ кӱртньӧ воштыр дэн „рэвольвэ- 
рым" ыштэнат, пызлэ кычкэ дэн лӱйкала. Тудын йыржэ 4-йоча 
чумыргэныт, ончыл партыштэ шинчышэ Кудрявцэва, Калинина 
Овдоти, Пэтрова Настаси ала мом пэш воштылыт.

Туныктышо 3-шо групо дэк мийа. Йоча-влак изиш шып- 
ланат. Варажым туныктышо книгам лудаш тӱҥалэш, иктын ик- 
пын йоча-влакым лудыкта. Йоча-влак чылан огыт колышт, шу- 
кыжо кутырэн шинчат. Туныктышат йоча й)?к-йӱан кокла 
гыч „шып!" „тише!" манын кычкырлымыжэ клас кумдыкэш 
шэргылтэш.



Урок монар лиймым иктат ок шинчэ. Школ пырдыштЭ' 
шагат „канэн“ кэча. Альэ маркэат тидым тӧрлаташ иктат шо- 
анлтэн огыл.

Кэчывал канышлан тунэмшэ-влак шокшо кочкышым ко ч - ' 
кыт. Ик кэчэ 3-шо дэн 4-шэ груп вэс кэчэ 1-2 груп кочкыт. 
(Чылалан ик канаштэ кочкаш атэ ок ситэ: ик кӧршэк вэлэ. Са~ 
дыгэ кажнэ тунэмшэ школышто шокшо кочкышым кэчэ ко- 
дэн кочкэш).

Ко кузэ тунэмэш.
Школышто сай тунэмшат уло. Тэвэ 4-шо группышто Ни

китина Марпа, Столӓров Миколай, Ивайков Микалэ, Миронов 
сайын тунэмыт. Почэш кодшо Йаблоков Стэпан, Столяров 
Элэксандр, Кирпичников Йыванлан огыт полшо.

3-шо группышто Зубанов, Калинин Элэксандр, Савинов 
Сэргэ сай тунэмыт гынат, почэш кодшо Изибайэва Ана дэн 
Вэралан, Йаблокова Ульаналан, Смирнова Йэвгэнийалан тунэ
маш огыт полшо. Зубанов дэн Савинов урок годым йолташ
ыштлан полшымо олмэш шургэн шинчат.

Учком укэ, пионьэр отрӓд мала.
Пионьэр-влакын школышто тӱсышт ок кой. Эсогыл ик

тат галстук дэн ок кошт. Йужышт (Никитина мой) гына при
мэрым ончыктат. Совпартшкол комсомол йӧчэйкэ вожатыйым 
ойырэн гынат тудо пашалан кӱлын пижын огыл. (Садланак 
вэт пио ньэр-влак тудын лӱмжым, фамилийжымат огыт, ши
нчэ) Кукшо корэм пионьэр отрад йошкар-ола рай пионьэр 
бӱрон списо кыштыжэ уло. Отрӓд пашам кузэ каймым Йош
кар-Ола район пионьэр бӱро шинча гын?

Иоча самоуправльэний кӱлэш нэргэн иктат шоналтымаш 
укэ. Школышто заньатий тӱҥалмылан кок тылызэ лийэш гы
нат, учкомат, бригадылат укэ.

Ончыкыжо пашам тыгэ кодаш ок лий. Кукшо корэм шко
лышто паша тыгэ кодэш гын, тунэммэ програм тӱрыс ок шук- 
талт, кодшо тунэммэ ий сэмын ик группышто кок ийлан код- 
шат лийэш. Тунэмшэ-влакат тидын нэргэн палэн нальыч. Пӱ. 
тынь ушэмысэ социмлист таҥасымаш эртармэ нэргэн, адак Уд
мурт облас пионэр-влак дэн таҥасымэ нэргэн колын, 3. шо 
дэн 4-шэ груп ваш таҥасаш договорым ыштышт. Тудо дого- 
ворыштышт нуно тэвэ могай паша-влакым шукташ лийыт:



Ц Кэчэ йыда школыш кошташ.
2. Саи тунэмаш, почэш кодшо-влаклан полшаш.
3. Класыштэ пуракым лукташ огыл, школыш кудашын 

пураш, ышкэнам сайын йандарын кучаш. П эрэрьт годым мо
дышым эртараш

4. Урокым тунэмаш гын эртараш йэжурный-влаклан урок 
тӱҥалмэ дэч ончыч чыла йамдылаш.

5. Тэтрадь,кнага-влакым туржаш огыл, сайын кучаш.
6. Школышто паша ыштымэ комнатым почашлан, кӱлэш 

ӱзгар-влакым погаш.
7. Чылалан „Пионьэр йук“ журналым налаш.
Поена йоча-вакат ваш-ваш таҥасаш лийыч:
Никитина Марпа Калиина Зойа Калинин Элэксандр, Зубан ов, 

Савинов С эргэ, Пильщиков, Стольаров Миклай, П этрова Настаси, 
молат школышто ударник лийаш мутым пуышт.

Кукшо корэм школышто тунэмшэ йолташ-влак! Пионьэр 
йӱк“ журнал рэдакцэ тэмдан дэч ышкэ мутдам тӱрыс шукташ 
тунэммаштэ чылалан чын ударник лийаш йодэш! Школ вуй- 
латышэ, туныктышо! йоча самоуправльэний пашам ида мондо: 
кӱчык жапыштэ тудын пашажым вийаҥдыза, школыштыда со- 
знатэльный дистиплиным пуртыза. Адак „школысо рэжим нэр
гэн" Наркомпрсын пунчалжым ида мондо. Шокшо кочкыш, 
сайэмдашат пижашда кӱлэш— чыла йочат кэчэ йыда шокшо окч- 
кышым кочшо.

Йошкар-Ола район пионьэр бӱро дэн комсомол йачэйкэ! 
Тэмдан дэч кызытак пионьэр пашам вийаҥдаш йодына.



А. К. Эшкинин..

ИКШЫВЭ-ВЛАК ЛӰШКАТ.
(Тошто школ илы ш  гыч ш арнымэ)

1904 ий. Кэчэ лэкмаш вэлнэ Росий дэнэ Иапоний сарым 
тӱҥалыныт. Мо вэрч сар тӱҥалын, саржэ кӧлан кӱлэш?— йа- 
лыштэ нигэат раш каласэн огэш кэрт. Сар тӱҥалмэ увэр по- 
чэшак калыкым наҥгайат.

„Йагюн мландэыштэ. Мыландэ тӱрысӧ пэш кугу курык 
шэҥгэкэ кажнэ йӱдым тылзэ волэн шинчэш. Эй калтак, мо
гай вэрышкэ сарыш нантайат",— ӧрын вуйым рӱзэн пэлэшта т.

Льао-йан, Ноги Тоги, Стэсэль, калык йылмыгыч огэш лэк 
„Тоги, Ноги камимура

не давали нам житья" —
мурат калӹк коклаштэ йатыр шарлэн.

Жап эрта, сар чарнымаш укэ. Опкын сар тӱжэм дэнэ ка
лыкым нэлэш.

„Порт-Артур крэпость Йапоний кидыштэ. Стэсэль кур- 
жын. Руш армий шорыкла мӧҥгӧ чакна",— йалышкат тыгай 
томам увэр шарла.

Кугыжа чойа, тудын кулжо шуко. Шэмэр калыкым тӱр- 
лӧ а мал дэнэ ондалэн аҥыртарнэжэ. Йалышкат шотдымо шу
ко 3-5 ыр акан сӱрэтым шарат.

Сӱрэтым ончэн чылтак ӧрат. Сарыштэ— Иапоний армий сэ- 
на, сӱрэтым ончэтат— руш армий патыр.

„Озаныштэ студэнт-влак йошкар флаг дэнэ тӱшкан кош- 
тыт. Пычал, тар ыштымэ заводышто-забастовко. Йырым - йыр 
помэшык имэньым шэмэр крэсаньык-влак толэн йӱлалтат. Иа- 
тыр вэрэ крэсаньык йозак тӱлымым чарнэныг". Тыгай увэр 
йал гыч йалыш, сурт гыч суртыш шарла. „Рэвольуцо, забас- 
товко, бунт"— калык мутгыч огэш лэк.

Шӱдӧ ий годсэк малэн кайшэ йалат помыжалтын тарва- 
нэн, шалатымэ кутко шуэла пӱтынь калык шолэш.

„Возвание, пролетарии всех стран, соединяйтесь! В
борьбе обретешь, ты право свое!—возымашан тыгыдэ
кнагам йалышкэ тӱрлӧ амал дэнэ шарат.



Кугыжан власть кул— стражник-влакат огыт малэ: йал 
гыч йалышкэ кудалыштын ышкэныштын агэнтышт— кулак пол- 
шымо дэн „политичэски нэблагонадьожный“ манмэ влакым ва- 
ҥэн коштын кучаш кычалыт.

* **

Унжо-кугу йал. Чарла уйэздын тӱрыштыжӧ. Тусо крэса
ньык йатыржэ пэш нужнан илат, окса пурташ нимогай йӧн 
укэ. Иозак, нэдоимкэ, чэркэ сбор мойын чытышаш гай огыл, 
пэшак нэлэ.

Йал тӱрыштӧ кугу ото, йал покшэлнэ—пу чэркэ, корэм 
тӱрыштӧ—кабак. Чэркэ воктэнак— 2-х класный братства святи
теля Гурия школ.

Чэркыштэ Тихон поп шэмэр калыкым антыртсра, отыш- 
то— кулак карт, нунылан кабак полша.

Унжо йал гыч тунэмшэ икшывэ путырак шагал— ик-кок 
йыҥ гына. Илыш пычкэмыш, тыгай пирэ лукышкат рэвольуцо 
ойып шарла.

1905 ий— 1 май кэчан чэвэр кэчэ. Мэ тунэмшэ икшывэ 
влак рӱжгэн, тӱшкан погынэн Пӧтыр Григорьич учитыл по
чэш Унжо эҥэр тӱрысӧ олыкышко волышна. Икшывэ тӱшкан 
мурат, куштат, модыт-воштылыт.

„Тачэ могай пайрэм?“ манын йодмыланна— „шэмэрын, пой
ан кид йымалнэ орланэн илышын кэчыжэ“—-учитылна пэлэш
тыш. Тулэч коч нимомат ыш каласэ.

Рэвольуционный движэньэ мэмнам-тунэмшэ икшывэ вла- 
кымат тарватэн. „Вставай поднимайся рабочий народ, Вы 
жэртвою пали в борьбе роковой" рэвольуцо мурымат йатыр 
учэник мураш куктайат.

Пич йӱд. Класыштэ 10-12 икшывэ погынэн пусакыштэ 
шып шинчэна. Парт ӱмбалнэ изи лампэ йӱла. Клас омса тӱ- 
кылмӧ. Парт ваштарэш тэтрадкым кучэн Пӧтр Григорьич учи
тылна шога.

„Чыланат погынэн улда?— учитыл йӱк шоктыш.
„Шорык йал пайрэмлан чыланат мӧҥгышкыда кайэда. 

Рэвольуцым шинчэда? Рэвольутсылан тыландат полшашта 
кӱлэш. Мый диктовайэм, тэ возыза— „Возвание"—учитэль 
тӱҥальэ.

Мэат чыланат почэшыжэ— „возвание" возышна, варажым...



!

„крэсаньык-влак кугыжалан йозакым ида тӱлӧ... салдаклан 
икшывыдам ида пу.... листан ик вэлжэ нарэ возэн нална.

Икшывэ смэлый, нимо дэчат огэш аптранэ. Пайрэмлан 
чмӧнтӧ пӧртылмэкна мэат сэдэ возваньым йэшлан, пошкуды- 
лан йатыр лудна.

Пашкар Мичаш учэник Морко пазар покшэлнэ пэчкэ ӱм- 
бакэ кӱзэн шогалын возваньым калыклан лудын. Возваньэ 
лудмо увэрым колын, стражник-влак тывэк-тувэк руалтат, луд- 
шо-калык лоҥгашкэ шылын.

❖
Эрдэнэ эрак оршыла класышкэ куржын пурэн Садков 

учитылна тыгэ маньэ—„тэлэграммэ толын, тушман рэвольуци- 
онэр влак кугу кньязь Сэргий Алэксандровичым Москошто 
пуштыныт— „закатилось солнце земли Русской, не стало Сер
гия Александровича “— маньэ.

,,Путырак сай ыштэныт“— кӧргыштына куанэн мэ шонэна.
Рэвольуцонный движэньэ шарлымэ сэмын, школысо тойа 

дисциплинат кэчын шула. Закон божий урокым пэлэ-пулэ, 
айда тунэмына, ӧкым чэркышкэ коштына. Молитва мурмо 
коклашкэ мыскылтыш мутымат пуртэна.

Тихон попланат шошым )>чым шуктышна. Тӱшкан погнэн 
ночко лум орам пӱтырэн благовэшчэни пайрэм ваштарэш чэр- 
кэ йырсэ рэшотка омысам чылт урэн шындышна.

Эрдэнэ службо тӱҥалшаш, чэркышкэ пураш огэш лий.

1906 ийыштэ нэлэ илыш дэч утлаш забастовкымат ыш- 
тышна.

Эрдэнэ сакр дэч поена чайым йӱктат, кэчывал кочшат 
пэш томам— шукшан пурса дэнэ нӧнчык гай киндэ. Кас овэдэ 
адакат томам— 3-5 парэнтыгыч пайлэн пуат. „Пиалэшэт"'эр- 
так шӱшӧ парэҥгэ вэрэштэшат шужышо мӱшкыр дэнэ малаш 
возат. Малымат нимо шот укэ. Лапчык, шӱкшӱ вургэмым кӱ- 
варэш шарэн малат. Коҥга йыр лавыран, ночко ыштыр-йыдал 
кошташ сакалымэ.

Тыгай илыш шэрым пэш тэмэн. Миклай кугыжам прэс- 
толгыч луктын шуатгын, мэмнан илышнат сай лийэш шонэна.

Капитализм стройым йӧршӧш пытардэ, шэмэрлан эрык 
огэш лийым, тунам мэ раш умлэн огына ул.
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Мэмнанат сырымына чарашкэ лэктэ.
Столовый ӱстэмбалнэ пу кугу кӱмыжлаш шопо лашкам 

оптымо. Ӱчашэн, удэтлэн чыланат лашкам кочкына. Мо то- 
маша?—лашка лэм шовынак ӱпшалдэш. „Тӧвыс ончыза мом 
пукшат?-манын ик учэник кӱмыжгыч коштал лукмо шовын 
.моклакам ончыкта.

Пӱтынь учэник рӱж-ж ӱстэл тӧргыч тӧрштыл лэктын кӱ- 
мыж-совлам кӱвар ӱмбак кышкат. Нӧнчык гай киндэ шулдыш, 
парэнтэ окна дэнэ пырдыжыш лыч-лоч шоктэн йогат. ,,Кужо 
ӱ п  Тихоным—тышкэ“—коклагыч кычкырат.

Ӧркышӧ Тихонат куржын толын омса воктэнэ мэмнан 
^,пашанам“ ӧрын ончэн шога. Намом пэлэштыдэ савырнэн поп 
кайыш. Сэдэ забастовко дэч вара кочмо-йӱмӧ йӧрварат йа- 
тыр сайэмэ.

Школ завэдуйушчий Тихон поп рывыжла кумык вуйым 
‘чыкэн коштэш, шинчаж дэн нэлшашла онча.

Ик кана обэдньа пытымэк чэркыгыч лэктын гына шуна 
— „Пьӧтр Григорьичым кок стражник кучэн кайышт“— увэр 
шоктыш.

* **
Шыжым 1906 ийыштэ Озанысэ учитэльски сэмина-

ри шолэш. Рэвольуцо пуш тышкэ путырак чот витэн. 
Кас йыда митинг, йырым-йыр рэвольуцо мурым мурат. Рэ- 
вольуцонный литэратур шотдымо шуко— „дэныцик и офи
цер, ,,сон под первое мая“ , „хитрая мэханика“, моло кнага кид- 
гыч кидышкэ коштэш.

Литэратур лудмо сэмын шинча почылдэш—шэмэрын туш- 
манжэ кӧ, тидэ шотымат ындэ рашрак палэна.... 12 ий гыч 
октьабр рэвольуцо лийэ.



СОВЭТ ВЛАСТЬ ВЭРЧ.
(Йоча ойлымаш).

Шыжэ. Тыгыдэ йӱр лыжгыкта. Т}'ла ола дэк Дэникин 
армий лийшэмэш. Орудий мӱгыра. Калык нэлэ жапыш логалын 
Кажнэ йыҥын шӱмжӧ олмыштыжо огыл. Йӱд вошт орудий 
пычал йук шэргылтэш.

Пычкэмыш лавран урэмыштэ, пэлэ важык кайшэ пор 
тыштӧ 13 ийаш йоча дэнэ аважэ кутырэн шинчат. Ачажэ 
Совэт аралаш, йошкар армийыш кайэн. Каймыжэ годым 
эргыжлан тыгэ каласэн кодэн:

,,Эргым, ит шорт. Мый Совэт влась аралаш кайэм. Тол- 
мэҥгэм сай илаш тӱҥалына.“

Ачаж каймылан ик ий лийэш гынат, нимогай увэрат укэ~ 
Ш уко кана эргыжэ кастэнэ аваж шортмым ужын.
—  Молан шортат, авый?— тудо йодын.

— Эргым, Миша,, 
малэ: омэтым ит кода  
— шыман аважэ кала
сэн.

К а с т э н э  Миша 
кыньэлын шонэн кий- 
эн. Пылышышкыжэ пы
чал йӱк пурэн. Адак 
ачажын ойжо изи шум- 
жым пудратэн. Йатыр 
шонэн Миша ик муча- 
шым муо: „кайэм, ачий 
кычалаш кайэм “— туда 
шонэн.

Шыжэ кэчэ. Лэвэ мардэж пуа. Адак туга к орудий мӱгы- 
ра. Миша ышкэ шонымыжым шуктынэжэ. Ачажын тошто 
кэмжым шӱкшӱ пинчакым чийэн, котомкашкэ кошкышо шэм



курикам пыштэн, урэмыш лэктэ. Урэм гыч пасуш лэктын, пычал 
пудэштмэ вэлыш ошкэда.

Кажнэ тошкалмыжэ йыда „ачийэм, тыйым ужам“шонэн кайа*.
Иктаж шым мэҥгым каймэк пульэмӧт йӱкым кольо. Пыл- 

шышкыжэ та-та-та-тра-тра-та-та пурыш. Мыландэ сургалтэш.
Пульэмӧтшо—ала мэмнан,’ ала ош гвардийын—шоналтыш, 

„Палаш кӱлэш“ манын чодра вэк ошкыльо.
Чодраш пуршаш годым шыдэ йӱк шоктыш.
— Шого! куш кайэт?!—Миша куржаш тӱҥальэ.
— Шого!.. Лӱэм!!. адак кычкыральэ. Миша лӱдмыждэк 

мыландэ ӱмбак шуҥгалтэ.
—  Ха-ха-ха, лӱдат!

— воштылмо йӱк шок
тыш. Миша ончальат, 
йошкармэйтсым ужо.
Тудо Миша дэкэ мий- 
ышат, сайын мутланаш 
тӱҥальэ.

— Тый куш тыгэ 
кайэт?—йодо.

—  Мый... кугу- 
зай.... ачий дэк.

*— Ачатшэ кушто?
—  Сарыштэ. Каймыжлан ик ийат лийэш..
— Тудым кушто муат, пуштыныт дыр?
—  Пуштыныт?! Мишан шинчаж йыр вӱд нальэ.
— Мый вэт пуштыныт ыжым ман. Ала пуштыныт. Тый- 

ит шорт, тышэч кай. Колэт.
— Кугузай, колымо дэч лӱдмаш укэ! Ачий кӱлэш!
— Йӧра. тыйым штабыш наҥгайэм. Сидоров!— йолташы- 

жым кычкыральэ.— Тый, толмэшкэм ороло. Мый тидэ йочам 
штабыш наҥгайэм.

* *
*

—  Йолташ командир, мый йочам кондышым— штаб па- 
латкыш пурэн садэ йошкармэйэц каласыш.

Йошкар шовычан ӱстэмбалан картым чэртитлэн шинчышз 
командир ончалдэ: „кушто?“ манын йодо.

— Куржнэжэ ыльэ— йошкармэйц йышарыш.
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— Иодышташ кӱлэш— командир пӱчкӧ. Иодышташ тӱҥа-
•Л Ь Ы Ч .

— Могай паша дэн тый тышкэ толынат!— командир йодэш.
—  Ачам кычал толынам—Миша пэлэштыш.
— Ачатым?— командир уэш йодын Мишам вуй гыч йо- 

лыш шумэш ончальэ.
— Тугэ.. кугызай...
— Ачатын лӱмжӧ кузэ?.
Турньа Миклай.
— Ила ачат, ила!
— Ила?! Миша уэш пэлэштыш.
— Илашыжэ ила. Могай полкышто, тудыжым огына шинчэ
— Илыжэ ильэ кузэ гынат мый тудым кычал муам.
— Талэ йоча, мӧҥгэт кай! Пуштыт.
— Пуштыт? Мый лӱдмаш укэ. Мыйым тыжак кодыза. Мы- 

йат тэмдан гайак Совэт элым аралаш тӱҥалам..
— Ом кэрт— командир пэлэштыш.
— Кугызый, кодыза! шинча вӱд йӧрэ Миша ойлаш тӧча.
—  Йолташ командир, кодо! ончэн шогышо йошкармэиц

пэлэшта.
— Ну, йӧра ,код. Лӱмэт кузэ?—командир йодэш.
— Миша.
— Сай лӱм. Никифоров йолташ тидым кашавар дэк нантай.
— Уло,—йошкармэйц каласыш.

* *
*

Ындэ кум арньа лийэш, Мишан йошкармэйц—влак дэн 
илымыжлан. Нуно Мишам пэш йӧратат, кэрэк могай йодмаш- 
ланат Миша эрэ чын вашмутым пуа. Миша винтовко дэн лӱ- 
аш сай тунэмын, шашкэ дэнат сай руэн мошта.

Ик пычкэмыш кастэнэ умбалнэ орудий пэш чот мӱгыра. 
Тунам лагэрыштэ шагалжэ малэн, шуко йошкармэйцышт тул 
йыр чумыргэн тӱрлым кутырэн шинчэныт. Тушко командир 
мийэн:

о
— Иолташ-влак! кӧ развэдкыш кайа?— йодо.
—  Мый...
— М ый—иктаж 15 йӱк кычкыра.
—  Шып лийза! чылалан кайаш ок лий. 5 йыҥлан гына 

жайман.

1



— Тидэ жапыштэ Миша курыжын тольо.
— Йолташ командир, мыйымат развэдкыш колтыза йодо.
— Кай— командир пэлэштыш.
Вич минут гыч чыла йамдэ лий, куд развэдчик-влак ка

йаш тарванышыт, кайэн-кайэн ош бандит-влак лагэр дэкрак 
шуыч.

— Иолташ-влак, ош бандит лагэрыш иктажым колташ 
кӱлэш. •

— Развэдкэ командир каласыш.
— Мый кайэм!—Миша маньэ.
— Пэш йӧра, мэ тидэ чашкэрыштэ тыйым вучэна.
— Тэмдам вара кузэ муаш?
—  Тый кум кана шӱшкалтэ, мэ— ик кана.
— Йбра —шоктыш. Миша тунамак йышт гына ойырлыш. 
Шыпак Миша ош бандит лагэрышкэ шуо. Мландэ ум-

бак возо. Укш тодылалтэ.
— Эй, ко тушто?! лӱэм вэт! шогалын ош бандит кычкы- 

ральэ.
— Кайык чоҥгэштыш дыр? Айда шич, адак иктэ гыч

пэлтэна—вэсэ пэлэштыш. Садат шинчэ.
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Миша сайрак ончальэ. Ужэш, лагэрыштэ кандаш ош бан
дит йӱын шинчат. Руштыныт, пэлэнышт 8 винтовко влак 
шогат.

— Э— э— э, нинэ крэдалаш шонат ужат—Миша сэмын- 
жэ йышт пэлэштыш.

—  Ындэ нинэ йошкар ийа-влак дэн мом ыштэна?-ик 
бандит пэлэштыш.

— Эрла тупыштым ропкэна! —вэсэ маньэ.
Миша пурла вэк ончалын, иктаж 20 пидын шоглтымэ йош

кармэйц—влакым ужо.
„Шогыза, ош когарш-влак, логалыда“—шоналтэн, Миша 

мӱшкыр дэн нушкын йолташышт-влак дэк кайыш.

*
Йолташышт дэк лишэм мӧҥгӧ Миша кум кана шӱшкал- 

тыш. Ваштарэшыжэ ик-кана шӱшкалтымэ йӱк тольо.
— Вара? развэдкэ командир йодо. Миша мо ужмыжым 

чыла ойлыш.
—  Пэш йӧра. Молойэтс улат, Миша!—командир маньэ.

о
— Иолташ-влак! нуно 8 улыт. Мэ кудытын вэлэ гынат 

эн ондак пычалыштым шупшын налман. Колаш гын ко
лаш, илаш гы н -и лаш , чот крэдалман!—командир ойлыш.

— Колаш, альэ-сэҥаш! йошкармэйц-влак кычкыральыч.
— Шып, йолташ-влак! винтовкыда татылмэ лийжэ.
Затвор шылт-шолт, шоктыш ик минут гыч чылан йамдэ лий-

ыч, кайаш тарванышт. Ош бандит-влак лагэр дэк лишэмыч.
— Шогыза, йошкар 

ийа-влак! — пэлэнышт шо
гышо йошкармэйц-влаклан 
кычкырат.

Тунамак пычал - влак 
пудэштыч. 5 ош бандит 
йӧрлӧ.

Ик бандит рэвольвэр 
дэн лӱыш. Мишан пылыш 
воктэн пульа-шӱшкэн кай
ыш. Миша тунамак садэ ош 
бантдитым йӧрыктыш. код
шо кок ош бандитшымат 
пуштыч.



Вара плэныш вэрэштшэ йошкармэйц-влакым рудышт. Ну
нын кокла гыч ик йошкармэйц Мишам ончальэ. Палымыла 
койо.

- -  Миша, тый кузэ?
— Ачий, тый улат мо?—Миша куанэн курыжын мийыш.
— Эргым, мыйэ.
—  Ачий, ындэ тушман тӱшкам пытарэн, сай илаш тӱҥа- 

лына.
Чыланат лагэрыш кайаш тарванышт.

Логинов И. И.

Пионьэрлан
Тый

пашазын,
колхозникын

эргыжэ
пионьэр улат.

Тый
ударник

школышто:
дисциплиным

тунэммашым
Н Ӧ Л Т Э Т .

Чыла
фронтлаштэ

тый
ончылно

шогэт.
Нӧргӧ

вийэтым
чаманыдэ

пыштэт.
Тый

комсомолым 
• вашталтышэ, 

ончыкшо 
комунист

лийшаш улат.
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Изи йал. Тыгай йал Китайыштэ шуко уло.
Тыштэ 1927 ийын 17-шэ Мартыштэ шучко паша лийэ.
Тидэ кӱчыкын гына газэтыштэ тыгэ пэчатлалт лэктэ:

Пэкин, 18-шэ март. (С овэт уш эм тэлэграф  агэнствэ). Т эн т эч »  
Танг Х ао йалыштэ командир приказ почэш  Лио-Льу-туны ктыш о, 
ком сом олко дэн тудын кум тунэмш ыш т лӱымӧ.

Кум кэчэ йалыштэ калык мӱкш омартала рӱжгыш. 
Кочкаш рис укэ ыльэ. Шужьгшо крэсаньык-влак помэшыкын 
суртшым толышт, складшым пудыртышт. 16-шо мартыштэ пэш 
эрдэнэ— агытан мурымо дэч ончыч йал дэк Хэн Хэн—Бао 
офицэрын отрӓдшэ йалыш пура. Пэстэ шэҥгэч кӱ йӱр йӱраш 
тӱҥальэ. Мастар кид дэн кудалтымэ кӱ офицэрын шинчажлан 
пэрна. Офицэр пэш чот сыра.

Йыр авыраш! Урэмыштэ логалшым чылаштымат мый дэ- 
кэм кондаш! урмыжэш.

Вич минут гыч офицэр ончылно кум рвэзэ шогат.
Кӱым тый кышкышат мо?
— Укэ.
— Вара кӧ?
— Мэ огына шинчэ.



— Тэ кӧ улыда?
— Тысэ школышто тунэмшэ-влак.
— Йошкаргэ?
— Мэ-пионьэр, улына!
— А-а, тыгэ! Туныктышым арэстоватлыза! офицэр салта- 

кышт-влаклан прказым пуыш.

* **

Лавран, шӱкшӱ пӧрт. Воштшо мардэж коштэш гынат, 
пэш пушан. Хэн, Хэн—Бао омыж дэн ыштымэ ашык ӱмбалнэ 
шинча. Тудын ончылно ӱдыр шога.
/" — Лӱмэт кузэ? !

— Лио-Льу...туныктышо.
— Тый Ли-Ти-Чанын шӱжаржэ улат мо?!.
—  Тудо.
— Тидэ тый, крэсаньык-влаклан изат чын пашалан колэн 

манын ойлэнат? Чын мо?
— Укэ. Мый тыгэ ойлэн омыл.
— „Чыла мыландэ крэсаньык кидыштэ лийман" манын 

ойлэнат?
— Укэ, мый тидын нэргэн ойлэн ом ул. Крэсаньык-влак 

тидым мыйдэчэм томам огыт шинчэ..
—  Тый школым локтылат, йошкар ийа-влакым ончэн куш- 

тэт. Тыланэт ышкэ шучко тунэмшэ-влакэт дэнак колыман.
Лио-Льун шэм шоптыр гай шинчаж йыр вӱд нальэ. Рвэ

зэ шум ыш чытэ. Сукэн возо.
— Ышканэм илышым ом йод. Мый дэнэм мом моштэда, 

тудым ыштыза. Йоча-влакым мо вэрч?!...
— Мом калсэнам тудо лийэш!—Хэн Хэн-Бао ӱдырым лав

ран кэм йолжо дэн чумальэ.
—  Эй, тидым налза! Эрлан приказым шукташ!—салтак- 

влаклан кычкыральэ.

* **

Йӱд. Пӧртыштӧ пычкэмыш. Шыпак Лио-Льу мала. Тудын 
воктэн кум шэм вуйан йоча-влак ӱшанэн пызыргат. Тӱнӧ ча- 
совой-влак кок вэлыш тайныштын эркын мурэн коштыт. Ыш
кэ авашт, йалышт, мотор шӱжарышт нэргэн мурат...

3* П ионьэр  Й ӱк.



Пич йӱд йоҥгэшталташ тӱҥальэ. Шӱдыр-влак шапалгышт. 
Ик салтакшэ шуко маркэ каваш ончэн шога.

—  Жап шуын гын?— йодэш.
—  Ындэ шуын. Кычкырэ!
Ик салтак пӧртыш пурыш. Тудын ш)'м-кылжэ пушкыдэмэ. 

Лио-Льун вуйышкыжо шыман кидшым пыштыш.
— Жап шуын, кыньэл!
Лио-Льун ӧрмалгэн кыньэл шинчэ. Йыр онча, нимом ок 

умыло. Вара чыла ушэш возо... кошкышо тӱрвыжӧ тарваныш.
—  Кызыт, ужат— ?шып йодо.
—  '„Кузэ шагал илалтын. Уш дэч поена илымэ, паша ыш

тымэ шуэш“— шона. Шинчаж гыч лэвэ, лыжга йӱр сэмын шинча 
вӱдшӧ тӱча.

—  Лио, куш кайэт?—помыжалтшэ йоча-влак йодыт.
—  Тӱгӧ... Мыйым вучалтыза, вашкэ толам— манэш. Шин

чаж дэн „нуным утарыза" маншыла койэш.
—  Салтак вуйжым рӱзалта.
— Ок лий... кайышна!

—  Кум кэчэ гыч шылшэ крэсаньык-влак ышкэ йал ол- 
мысо Лио-Льу дэн кум йочан пэлэ йӱлшӧ капыштым муыч.

— „Культур фронтэш... 
Школышто кучэдалмэ го
дым сисыргэнам“.

„Фронтэш сисыргэнам* 
манын возэнат... Могай 
фронтэш, каласэ!

— Тый анкэтэш:

Пӧтыр-Пайдуш.



А. Чэкуровын возыма гыч Ш тр'Пай
душ кэлыштарэн кусарэн.

С А Й  Т У Н Э М Ш Э .
2 сӱрэтан йоча пийэс.

Модшо-влак
Ик. ава—45 ийаш.
Вэс ава— 30 ийаш.
Ик. ӱдыр—41 ийаш.
Вэс ӱдыр— 11 ийаш.
Ик рвэзэ— 15 ийаш.
Вэс рвэзэ— 12 ийаш.

Ончыл мут.

Занавэ& ончыко кум пионьэр лэктын шогалыт. Чыланат 
йошкар галстукан улыт.

И к  п и о н ь э р :  Йолташ-влак! Мэ кызыт тыланда 1910 ий 
тодсо школышто тунэммэ нэргэн ончыктэна. Школ! Школ! 
манмэ мут дэнэ кажнэ йыҥын шӱмжӧ куана.

Вэс п и о н ь э р :  Ожно, йолташ-вяак, школышто тунэмаш 
йӧсӧ ыльэ. Пашазэ дэн шэмэр крэсаньык йочалан кыдал шко
лыш— гимназийыш мой пураш шоныман огыл ыльэ. Тӱҥалтыш 
школыштыжат урокым наизусь зубритлыктэныт. Тыгэ зубрит- 
лымэ дэн тунэмшэ Н И М О М  Ы Ҥ Л Э Н  огыл.

3 - ш о  п и о н ь э р :  Пойан йыҥышт икшывыштым зубрит- 
-лымэ дэч поснак туныктэн улыт. Туныкташлан взӓткым пуэныт.

Ч ы л а н а т т ӧ р :  Йорлышт, окса укэанышт эрэ зубритлэныт.

1-шэ сӱрэт.

Йорло пӧрт лукышто йумоҥа. Ик. аважэ дэн ик. ӱдыр 
илат. Аважэ тошто марий тувырым чийэн, шовычым пидын, 
йолым пидын. Ӱдыржат марий тувыран, кужу ӱп пунэман, йо- 

.лым пидын.
(Ӱдыр ӱстэл тӧрыштӧ, почмо окна воктэн кӱжгӱ кнагам 

кучэн шинча. Коклан кнагажым почэш, лудэш, адак пэтыра. 
Ик парньажым кнага коклаштэ куча. Пэш зубритла. Ӱстэм- 
балнэ кочкаш тӱҥалдымэ киндэ шултыш кийа).



Й ури н Ф З У  школ пэлэнсэ 2-шо пчо ньэр  отрӓдыш тэ 
пионьэр паш ам  эн  сай ы ш ты ш э Иванова Нина.

Й ури н  Ф З У  школ пэлэнеэ 2 -ш о п и оньэр  отрады ш тэ  ш кол  
днсциплины м  чот пэнты дэм дэн  ку чы ш о ,  адак  т у н эм аш  чот 

тырш ы ш э Г а л и б и н ,  К. п и о н ьэ р ’
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О к ть абр  р эв ол ь уц о  15 ий тэм м э кэчын И ош кар-О лаш тэ дэм онстратсэ.

Чыкма д этгор одок ы ш то дисциплины м  чот п эҥ гы дэм дэн  кучы ш о  
Я н ц ор к и н Г эн а  дэн  Г убан ов  Гэра пионьэр-влак.



И к. ӱ д ы р :  „В 1861 году император Александр Второй 
освободил крестьян от крепостной зависимости (кнагаш он- 
чалэш, адак пэтыра) А-а-а-...м...м..а-м-м кузэрак умбакыжэ? От 
крепостной зависимости в 1861 году император Александр 
Второй освободил от крепостной зависимости крестьян... кре
стьян... крестьян освободил царь.. Чпу ийа, царь огыл, импэ- 
ратор. За этот благодеятельный,., благодеятельный...

(аважэ пура)
И к а в а ж э :  Отьу, шӱрым кочкынат?
Ик ӱдыр:... благодеятельный поступок... поступок... бла

городное потомство.
Ик А важ э: Мом эрэ кнага ӱмбалнэ шинчэт, коч!
Ик Ӱдыр: Авий, ит мэшайэ! Благодарное потомство наз

вало его „Освободителем".
Ик А важэ: Молан от коч? Коч!...
Ик Ӱдыр: Авий, ит мэшайэ манам вэт!
Ик Аважэ; Иктаж мом марла кэч луд, укэ гын... Ала мом 

эрэ рушла ойлэтс.
Ик. Ӱдыр: Мо... марлажэ сэрымэ укэ гын, мом лудам!..
Ик. А важэ: Ну йӧра, кэрэк. Тачэ тый мом кочкынат?
Ик. Ӱдыр: Эрдэнэ чайым йӱнам.
Ик. Аважэ: Чайым гына? Туара дэн киндым молан шко

лыш нантайэн от ул? Мондэнат?
Ик. Ӱдыр: Эй, авий... школышто мый туара кочкаш ом 

йарсэ.
Ик. А важэ: Пэрэмэн годым кэч кочкат ыльэ.
Ик. Ӱдыр: Авий! Пэрэмэн годымат мый кочкаш ом йарсэ.
Ик. Аважэ: (Кидшым лупшалэш) „Ом йарсэ!..“ Пэрэмэн г о -  

дымжо мом ыштэт?
Ик. Ӱдыр: Урокым тунэмам.
Ик. А важ э: Ай, йумо ашнэ! Мӧҥгыштыжат урокым тунэ- 

мэш, школыштат тунэмэш, кэчывалымат тунэмэш, йӱдымат ту- 
нэмэш, пэрэмэн годымат тунэмэш.

Ик. Ӱдыр: Тунэмам, эрэ тунэмам! Сандэнак мый пӧрвый 
учэницэ улам!

Ик. А важ э: Сандэнак тый кагаз гай ошо, канта чурийан,. 
туйо улат вэт. Ачатлан, тыйым тунэмаш пуаш огыл, манын 
кунар ойлышым. Мыланна тунэммыжэ молан? Мый тэвэ тунэ- 
мын омыл гынат илэм.



Ик. Ӱдыр: Илэт?.. Укэ, авий, вэс сэмын, у сэмын илынэм,
Ик. Аважэ: У сэмын?
Ик. Ӱдыр: Тугэ, у сэмын? Мый, авий, тыйын сэмынэт пыч- 

кэмыштэ ынэм илэ. Мыйэ шкэ гайэмак йорло, нужна крэса- 
ньык игшывым туныктэн илынэм.

Ик. Аважэ: Туныктэн илынэт? Мо дэнэ?
Ик. Ӱдыр: Мый урокым тунэмнэм. Авий, ит мэшайэ! (Пы- 

лышыжым пэтыра.) „В манифесте... в манифесте... который 
царь-освободитель... царь-освободитель...

Ик. Аважэ: Шӱрым коч.
Ик. Ӱдыр: Авий! Ит мэшайэ!... „были следующие слова: 

„Осени... Осени себя крестным знамением... Крестным знаме
нием... знамением... А..,а...м...м...

Умбакыжэ кузэ гала?.. (Кнагам почын ончалэш, адак пэ
тыра). Крестным знамением...

Ик. Аважэ: Эй, йумо, ашнэ! (Кугун шӱлалта. Изиш шолгал- 
тат, лэктын кайа).

Ик. Ӱдыр: (Писын зубритла. Почэш вэлэш ала мом кукта, 
ыҥылашат ок лий).

...Православный... православный... русский народ... и призо
ви божие... божие... бож..ж... тррр.. бррр жж...

(Изиш лиймэк почмо окна гыч ӱстэл ӱмбакэ изи укш- 
влак вэлыт. Ӱдыр ондак тидым ок уж, вара вуйжым нӧлталэш).

Ик. Ӱдыр: Ида мэшайэ!
Гимназийыштэ тунэмшэ рвэзэ урэм гыч окнаш тӧрштэн йана- 

кыш шинчэш. Тудо гимназист пормым: шэм мундир, ший полды- 
шан. Вуйыштыжо значокан, йылгыжшэ нэран картуз. Шэм 
шаравар, кэм).

Ик. Рвэзэ: Сита ындэ— зубритлэнат. Айда тӱгӧ!
Ик. Ӱдыр: Кайэн ом кэрт. Ом йарсэ.
Ик. Рвэзэ: Урокым йамдылэт?
Ик. Ӱдыр: Йамдылэм.
Ик. Рвэзэ: А мый ом йамдылэ. Кызыт каникуллан толына- 

мат, кульайэн вэлэ коштам. Мый дэкэм рэпэтитыр *)тольат, ко- 
жэн колтышым. Чоныш витарэн!

Ик Ӱдыр: Йора тыйын рэпэтитырэт улат, талнэт каньылэ... 
тыйын поена туныктышэт, полшышэт уло. А мый шкэ толашэм...

Ик Рвэзэ: Рэпэтитыржэ дэнат мо вара сайжэ?
*) Р эп эти ты р— м ӧҥ гы ш тӧ туны кты ш о.



Ик. Удыр: Тудо талнэт полша, каласкала, ыҥылтара. Талнэт 
тунэмаш куштылго. Сандэнак тый эртак пьатьоркым налат чай?

Ик. Рвэзэ: (окна йанак гыч пӧлӧмыш тӧршта) Пьатьоркым 
манат? ик кана ала могай прэдмэт дэнэ мыйын чэтворко ыльэ. 
э-э... гэомэтри дэнэ. Тудыжат, йолташыным ончэн, задачым во
зэн налынамат вэлэ чэтворко шындалтын. Укэ гын мыйын эрэ: 
2, да 1 вэлэ шындалтэш. „Г1атьорко!..“ Тройко дэч кугу от- 
мэткым мый налын омыл.

Ик. Ӱдыр: А мыйын чыла прэдмэт дэнэ эрэ пьатьорко. Мый 
пэрвой учэницэ улам.

Ик. Рвэзэ: Мыйат пэрвый— мучаш гыч, ӱлычын.
Ик. Ӱдыр: Кузэрак тый гимназим пытарэн лэктат? Тыланэт 

аттьэстатым огыт пу!
Ик. Р в эзэ : Мыланэм огыт пу?! Мыйын ачам гимназии ди- 

рэктыржэ дэкэ, йа иктажлан тагам кагазэш вӱдыл пуа.
Ик. Ӱдыр: Могай тагам?
Ик. Рвэзэ: Ха - ха - ха! Пэрвый учэницэ, нымом ок шинчэ. 

Кагазэш вӱдылмӧ тага—взьаткэ лийэш. Мыйын ачам эрэ взьат- 
кым пуа. Шоло озаланжат взьаткэ пуэнак пурэн.

Ик. Удыр: Тугэжэ тый аттьэстатым *) оксала налат ужат?
Ик. Рвэзэ: Налам!
Ик. Удыр: Садыгак, аттьастатэт лийэш гынат, нымомат шин

чаш от тӱҥал.
Ик. Р вэзэ: Молан мыланэм шинчымашыжэ кӱлэш? Э -эй ...  

Ачам мыйын пойан.
Ик. Удыр: (Шыдын) А мыйын йорло... Кайэ! Мыланэм ту

нэмаш ит мэшайэ! Мыланэм похвальный листым оксала налын 
огыт пу. Тудым мыланэм ышкэ вийэм дэнэ, ышкэ шинчыма- 
шэм дэнэ налман.

Ик. Рвэзэ: Молан тыланэт похвальный листшэ?
Ик. Удыр: Мый эша кӱшкӧ тунэмаш кайэм. Кугун тунэм

шэ лийам.
Ик. Рвэзэ: Кугун тунэмшэ?! Тыйэ?!.. Ха-ха-ха!..
Ик. Удыр: Мыйэ.
Ик. Р вэзэ: Кугун тунэмшэ яийат?
Ик. Удыр: Лийам, лийам!
Ик. Рвэзэ: Ковышта шӱр шолташ тунэмшэ лийат мо?

*) Ш кол пытарымэ н эр гэн  м октэн  в о зы зо  кагаз.



Ик. Удыр: Орадэ! Ушдымо!
Ик. Р вэзэ : Мый орадэ ом ул. Мый ом зубритлэ. Пэрвый 

учэник лийаш ом тӧчӧ.
Ик. Удыр: Пэш лийнэт да, пэрвый учэник лийынжэ от кэрт, 

нымом от шинчэ!
Ик. Рвэзэ: Шонэм гын, кэрдам. А тый—тунэмшэ!.. Йорлын 

ӱдыржӧ— кэнэта эшэ кугун тунэмшэ! Иолэт-кидэт мушмо 
огыл!...

Ик. Удыр: Сайын тунэмаш тӱҥалам гын, пэрвый учэницэ 
лийам гын, кугун тунэмшэ лийам.

Ик. Рвэзэ: Кунам от лий! Тыланэт, йорло ӱдырлан, сай йыҥ- 
жэ кидшымат ок пу!

Йк. Удыр: Пуа, пуа! Тый осал улат... Тый шыдэ улат!.. Тый... 
тый... (Шортэш).

Ик. Р вэзэ: Нэчкэ... нэчкэ!.. Зубритлышыч!.. (окна гыч урэ- 
мыш тӧршта). Мыйэ ачамын оксаж дэнэ тый дэчэт ончыч ку
гун тунэмшэ лийын шуам!

(Шып. Удыр— шкэтын. Шортэш. Вара ньуслэн-ньуслэн 
зубритлаш тӱҥалэш).

Ик. Удыр: „Великие реформы... реформы... проведенные 
царем Александром Вторым... Вторым"... Ала тудо чынымак 
кутыра?.. „Способствовали... способствовали*... Ала тудо чы- 
нак окса дэнэ чыла ыштэн кэртэш, а мый садыгак нымом 
ыштэн ом кэрт! „Способствовали облегчению жизни крес
тьян... крестьян и трудовых людей."

Йорло удыр... сай йыҥ кидшымат ок пу. (Шортэш)

(Шовыч).

Кыдал мут.
(Занавэс ончыко кум пионьэр лэктыт)

Ик Пионьэр: Йолташ-влак! Мэ ындэ тыланда 2-шо сӱрэтыш- 
тэ кызытсэ, 1932 ий жапысэ школ илыш гыч ончыктэна.

Ожно йорло икшывэ пыкшэ гына, шинча вӱд йӧрэ тунэм 
пытарымыж нэргэн похвальный листым налын. Ындэ тудо жап 
эртэн! Тудо жап ындэ ныгунамат мӧҥгӧш ок пӧртыл!

Вэс пионьэр: Ожно пойан игшывэ-влак гына, тунэмаш ушышт 
ок ситэ гынат, оксам пуэн кугу школлаш тунэмаш пурэныт.

Ындэ тудо жап йӧршын, ныгунам савырныдымашын эртэн!



3-шо Пионьэр: Ожнысо його, оксам пуэн тунэмшэ кызыт 
мыланна огыт кӱл. Шэмэр икшывэ-влак ындэ, Октьабрын пуы- 
мо эрыкшэ почэш, у корныш, у сэҥымашкэ вийын ошкылыт.

Чылан тор : Паша ударнэ, чот шолэш. Ожнысо господан 
эрыкышт ок пӧртыл! Совэт Ушэмыштэ кажнэ шэмэр шукэр- 
так кугыжаныш виктараш тунэм шуын!

(Кайат)

2-шо сӱрэт.
Нал озанлык комун пӧрт кӧргӧ. Ару, йытыра. Пырды- 

жыштэ сӱрэт, плакат, вождь сӱрэт влак. Волгыдо. Вэс аважэ— 
талэ ӱдрамаш. У пормо, кольэнкор дэнэ ургымо марий тувы- 
рым чийэн, вуйыштыжо йошкар шовыч. Йолыштыжо— ката. 
Вэс удыржӧ ош платьым чийэн, йошкар галстукым шӱшкӧ са- 
кэн,— пионьэркэ. Йолыштыжо сандаль.

Вэс ӱдыр: (газэтым кучэн куржын пура).Авай! Авай! АвийГ
Вэс аважэ: Мо лийын?
Вэс ӱдыр: (аваж дэкэ куржын мийат, ӧндалэш) Авий! ой, 

авий!.. Эк, могай тый молойэтс улат! Могай тый сайэ, талз 
улат!

Вэс аважэ: Могай паша. Мо тугай?
В. ӱдыр: Тый тачысэ,,Марий комуным“ лудынат?
В. аважэ: Укэ. „Мар. правдам" эрдэнэ лудым. „Мари 

комун" лудын ыжым шуо.
В. ӱдыр: Ыжыч шу? Ыжым шу!!! Тушто тыйын нэргэ- 

нэт возымо. Тэвэ, ончо! Тыйын тӱсэтымат савыктэныт. Ончо. 
(Газэтым ончыкта). „Большэвик" комун столовыйын ончыл, 
талэ ударницыжэ, поварихажэ— Павлова Отьу,— “манын, пор- 
трэтэт йӱмалан возэныт. Илышэт нэргэн возэныт. Авий, тый
ын илышэтшэ могай нэлэ улмаш! Тунэмашэт йӧсӧ ыльэ?

В. аважэ: Ой, йӧсӧ ыльэ. Мый йӱдэт-кэчэт зубритлэнам.
В. ӱдыр: Зубритлэнат? Молан?
В. аважэ: Тыгэ тунам туныктат ыльэ. Туныкташыжат к}'- 

лэш огыллан—йумым пагалаш вэлэ туныктат ыльэ.
В. ӱдыр: Мэ огына зубритлэ. Мэмнам кӱлэш огыллан

огыл, сай пашалан туныктат.
В. аважэ: Тэндан тӱшкаштэ пэрвый учэницэ уло?



В. ӱдыр: Пэрвый учэницэ? Мэмнан „пэрвый учэницэ'* 
огыт ман. Мэмнан, авий, тунэмшэ-ударницэ улыт.

В. аважэ: Кӧ?
(Вэс рвэзэ пура. Чийэмжэ: ош ситсэ тувыр, шэм, кӱчьис 

йолаш, ката, кэпкэ. Шӱыштыжӧ йошкар галстук. Пионьэр. Ки* 
дыштыжэ „Пионьэр йӱк“ журнал.)

Вэс рвэзэ: Зина! Зина! Мэмнан нэргэн пэчэтлэныт!
В. ӱдыр: Мом пэчэтлэныт?
В. рвэзэ: (журналым почын ончыкта) Тэвэ Пионьэр йӱк^ 

журналыш возэныт. Ончо, Зина. „38 №-школын тунэмшэ удар* 
никышт" манын возымо. Уна портрэтнат савыкталтыныт. Пав
лова Зина—тидэ тый улат, Вьазин Миша— тидыжэ мый улам.

В. аважэ: Миша, нэрэтшэ гына тыйын нэрла ок кой.
В. рвэзэ: Тидэ нымат огыл. Иӱмалныжэ: „Миша Вьазин" ма

нын возым-с. Зинажэ шкэжла койэш?
В. аважэ: Койэш. (Зинам ӧндалэш). Тэвэ кӧ тэндан тӱш- 

каштэ пэрвый учэницэ улмаш?
В. ӱдыр: Пэрвый учэницэ огыл,— ударницэ!

* В. аважэ: Чын— ударницэ. Тыштэ ойыртэм уло шол.
*В. ӱдыр: Тугэ, мэ огына зубритлэ.
В. рвэзэ: Зубритлаш? Молан? Мэ школышто сайын колыш- 

тына. Мэ мӧҥгыштына урокым сайын йамдылэна.
В. ӱдыр: Мэмнан тунэмаш нэлэ огыл.
В. рвэзэ: Йоршэш нэлэ огыл. Мэ альэ, кӧ шэнтэлан ко* 

дэш гын, нуныланат тунэммаштэ полшэна. Буксирыш налына.
В. ӱдыр: Чын, чын! Полшэна!
В. аважэ; (когыньыштымат ӧндала). Эн кӱлэшыжэ—тэвэ 

мо: тэ раш шинчэда, тэндан тунэммыда мэмнан совэт эллан 
кугу пайдам пуа. Тэндан тунэммыда калык культураҥдаш, у 
илыш чоҥаш полша. Тэ тидланат ӱшанэн шогэда: тэндан ту
нэммыда тӱньасэ рэвольуцо вэрч кучэдалашда вийаш, йоҥ- 
гыдо корным ончыкта!

Шовыч.



Пытартыш мут.
(Кум пионьэр занавэс ончыко лэктыт.)
Им пионьэр: Жап кайык сэмынак писын чоҥгэшта.
Вэс пионьэр: У мурым у сэмын мурыман!
3-шо пионьэр: Зубритлэн шынчышэ, пэрвой учэницэ со

вэт школышто укэ!
Чыланат тӧр: Мэмнан, совэт школышто тунэмшэ ударник- 

влак тунэммэ бойэвой программым ударнэ тэмышт манын, мэ 
у, сай школым ыштэна!

Ик пионьэр: Эрык, сай илышым.
Вэс пионьэр: Школышто шэмэр игшывылан, тунэмшаш 

эрыкым.
3-шо пионьэр: Куго октьабр рэвольуцо пуэн!
Чылан: Вийан лийжэ октьабр рэвольуцо! (Кайат).

Мучаш.



Уло вийна дэнэ тунэммэ паш алан пижына.
Ӱмаштэ мэ Кугу-Нольа школышто тунэмшэ-влак ышкэнан 

дисциплинынам кучэн ыжна мошто. Канымэ жап годым тӱрлӧ 
сэмын толашат ыльэ: йужыжо пӧрт ӱмбак кӱза, йужыжо-ок- 
на гыч пура-лэктэш ыльэ: Урок годымат сайын огыт шинчэ 
ыльэ. Тидэ шот тунэмаштэ чаракым шындыш.

Тэнэй мэ тунэммэ пашам сайэмдаш, дисциплиным пэнты- 
дэмдаш уло вийна дэн пижна. Туныктышо-влакна Николайэв 
М.В. дэн Калинин А.А. мэмнам сайын умылтарышт. Мэ нуным 
колыштына, полшэна.

Школыштына социалист таҥасымашым пуртэна. 1-шэ дэн 
Н-шо груп адак П-шо дэн IV груп договорым ыштэн ваш-ваш 
таҥасат. Кукшо-Корэм школым таҥасаш ӱжына.

Мэ тыгай паша дэн таҥасэна:
Ш к о л ы ш  к э ч э  й ы д а  к о ш т а ш .
Т у н ы к т ы ш ы н  ш ӱ д ы м ы ж ы м  ы ш т э н  ш у к т а ш ,  т у 

н э м м э  п р о г р а м  д э ч  к о д а ш  о г ыл .
Ш к о л ы ш  а р у н  к о ш т а  ш, к л а с ы  ма т  й ы т ы р а н  к у - 

чаш.
У р о к  г о д ы м  ш ы п  ш и н  чаш,  в а ш - в а ш  м э ш а й а ш  

о г ыл .  Ш к о л ы  со п р а в и л  ым т ӱ р ы с  и л ы ш ы ш  п у р т а ш .
„ П и о н ь э р  й ӱ к “ ж у р н а л ы м  н а л а ш,  в э с  т ӱ р л ӧ  г а 

з э т - в л а к  ы м а т  к а л ы к  к о к л а ш  ш а р а ш .
Школыштына шукэртсэк шокшо кочкыш уло. Тудым са

йэмдаш шылым налнэна. Садлан 2 тэнтэ гыч оксам погэн улы
на.

Вашкэ мастэрскойым почына. Тидэ пашалан кугу Нольа 
йал 1500 тэҥгэ оксам пуа. Кызыт кӱлэш ӱзгар-влакым налэ- 
дэнап

Мэ чыланат тунэмаш йамдэ улына!
Йоча-влак, тэндан школышто пашада могай?

Кугу Нольа школышто тунэмшэ С к в о р ц о в  А.Г.



М аксим Горький 40 ий литэратур паш аш тэ.
Максим Горький—пролэтар писатэль. Тудым В. И. Лэнин 

пэш йӧратэн, жаплэн илэн. Ожно ссылкыштэ, вэс кугыжаныш- 
тэ илымыжэ годым, рэвольуцо дэч варат М. Горькийын во- 
зымыжым эрэ пэлэнжэ коштыктэн.

Максим Горький чыла илыш, чыла культур нэргэн, чылт 
чыным, раш чон дэн возэн. Садлан Ильич тудым эшэ чот па- 
галэн. Пойан кокла гыч лэкшэ писатэль-поэт-влак Горькийым 
йӧратэн огыт ул.

Масим Горькийын литэратур паша ышташ тӱҥалмыжлан 
тэнэ 25-шэ Сэнтӓбрыштэ 40 ий тэмэ. Тидэ 40 ий коклаштэ 
Горький пойан-влак дэн, тошто Росийым Социалист Совэт 
Рэспублик Ушэмыш савыршаш, тӱньасэ пролэтар рэвольуцо 
вэрч чот крэдалын.

М. Горький йоча годсо илышыжым пэш нэлэ жапыштэ 
эртарэн. Пэкарньэ, мастэрской, пристаньыштэ паша ыштэн 
киндым кычалмэ дэч молым ужын огыл. Садланак 1905 ийыш- 
так Российлан эн талэ писатэль лийын.

Горький кызытат тӱнамбалсэ пролэтар рэвольуцо вэрч чот 
крэдалэш. Тока лийшэ антивойэный конгрэсс эртармаштэ ор
ганизатор лийын. Ышкэ обрашэньылаштыжэ пролэтар шэмэр- 
влакым прольэтар рэвольутцо вэрч крэдалаш ӱжэш. „Тушман 
ок чакнэ гын, тудым йӧршэш кошартат" манмэ мутшо тӱньам- 
балсэ пролэтар, шэмэр-влакым капитализм ваштарэш крэда
лаш ӱжэш.
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